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Földvételi ajánlatok: postázás helyett kifüggesztés az nfa számára 
Ezután hirdetményekkel kellene közölniük az állam nevében eljáró nemzeti földalapkezelő szervezettel (nfa) a 

földtulajdonosoknak, ha el akarják adni területeiket és azokra vételi ajánlat érkezett. Ezzel a földtulajdonosok  

mentesülnének a postaköltség alól, mivel eddig az ajánlatokat közvetlenül az nfa-hoz kellett eljuttatniuk személyesen 

vagy postán. 

Egyúttal megszűnne az „állam javára fennálló” megkülönböztetés a közlési módok között, mivel a többi elővásárlásra 

jogosult eddig is kifüggesztett hirdetményeken értesülhetett az adásvételekről. 

Részletek… 

Forrás: Agromonitor 

2010-06-20 

 

Agrártámogatási mérleg: kevés tartozás, sok feszültség az MVH-nál 
A tavalyi uniós terület alapú támogatásokból 1,5 milliárd, a hozzá kapcsolódó nemzeti kiegészítésből (top-up) pedig 

4,3 milliárd forintot nem fizetett ki eddig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a jogosultaknak – 

tájékoztatta az agromonitor.hu-t az MVH kommunikációs osztálya. A hivatal szerint ugyanakkor a június 30-i 

határidőig minden érdekelt megkapja a támogatásokat. A tavaly zárult, ötéves agrárkörnyezetvédelmi program (akg) 

utolsó részeltéből még 5 milliárd forintot nem utalt ki az MVH, mivel itt a kifizetéseket a sokszor bonyolult egyeztetési 

és ellenőrzési procedúra nehezíti. 
Részletek… 

Forrás: Agromonitor 

2010-06-21 

 

Külön törvény rendezi majd az árvízi károkat 
A kormány szélesebb körű törvényjavaslatot készít elő a rendkívüli időjárás, okozta károk enyhítéséről, nemcsak a 

mezőgazdasági, hanem a más területeken keletkezett károk enyhítéséről is intézkedve. Az árvíz által okozott 
agrárkárokat is ez a törvény rendezi majd, már csak azért is, mert a Kárenyhítési Alap (KA) az árvíz okozta károkat 

nem kezeli, csak a belvizes ügyeket. A jövő héten változik az agrárkár-enyhítési rendszer, ugyanis a parlament szinte 

biztos, hogy megszavazza a beterjesztett módosítások nagy részét. Ez lényegét tekintve az alapba történő gazdálkodói 

befizetések június 30-i határidejét tolja ki szeptember 30-ra. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-06-23 

 

Szántóföldi kultúrák 

 

Megfőttek a növények a belvízben 
Mondhatni, megfőtt az őszi káposztarepce, az őszi búza és az őszi árpa, illetve a kapásnövények a belvízzel elöntött 

területeken az elmúlt hétvégi hatalmas hőségben — tudtuk meg Gombár Mihálytól. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal főigazgatója elmondta: most még inkább látni lehet, hogy mekkora az elöntött 

területek nagysága. Mondhatni, megfőtt az őszi káposztarepce, az őszi búza és az őszi árpa, illetve a kapásnövények a 

belvízzel elöntött területeken az elmúlt hétvégi hatalmas hőségben — tudtuk meg Gombár Mihálytól. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-06-19 
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Két hét van a parlagfű első kaszálására 
Június 30-ig a földterületeket használóknak, tulajdonosoknak el kell végezniük a parlagfű első kaszálását. Két hét 

múlva már ellenőrzik a földhivatalok és a jegyzők a kül- és belterületek parlagfűvel való fertőzöttségét, ugyanis 

nagyjából ezt követően fejleszti ki a parlagfű a virágbimbó kezdeményeit. Június 30-ig a földterületeket használóknak, 
tulajdonosoknak el kell végezniük a parlagfű első kaszálását. 

Részletek… 

Forrás: Index 

2010-06-21 

 

Élen a kukorica-exportban 
A kukorica volt a legfontosabb kiviteli terméke Magyarországnak 2009-ben - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH) adataiból. A tagállami kiszállítás és a 3. országokba irányuló export több mint 4 millió tonnát tett  ki, amely 

összességében 800 ezer tonnával nagyobb mennyiség, mint ami 2008-ban volt. Ennek ellenére a tonnánkénti 30%-os 

árcsökkenésből adódóan az export árbevétel globálisan csökkent, de így is a kiviteli össz. értékből, 5.112 millió 

euróból 625 millió euróval részesedett, vagyis a teljes agrárexport 12,2%-át adta. 

Részletek… 

Forrás: Index 

2010-06-22 

 

Szőlő és bor 

Magyar borok sikere a 11. VinAgora Nemzetközi Borversenyen 
Hét Champion díjat, 106 arany- és 107 ezüstérmet ítélt oda a nemzetközi zsűri a vasárnap véget ért 11. VinAgora 

Nemzetközi Borversenyen. A magyar borok - 407 borminta - jelentős sikereket értek el: 6 Champion díjat, 83 

aranyérmet és 84 ezüstérmet nyertek. A Visegrádon megrendezett versenyre 552 borminta érkezett Magyarországgal 
együtt 21 országból: Európából, Dél-Amerikából, Új-Zélandról és az Egyesült Államokból. A nemzetközi 

borversenyek legmagasabb elismerésére, a Champion díjra - amelyet, az aranyérmet nyert borok versenyeztetésével 

ítélnek oda - a zsűri hat bort és egy pezsgőt tartott érdemesnek. A hét díjazottból öt magyar bor, és egy magyar pezsgő 

-közölte László Ágnes sajtófőnök. 

Részletek… 

Forrás: Agrotrend 

2010-06-23 

 

BASF HÍREK 

Az FVM megváltoztatta az AKG listát 
Az FVM új listát adott ki az AKG támogatás során nem használható hatóanyagokról, amely az alábbi linken 

megtekinthető! A BASF szereinek aktuális táblázata szintén elérhető. 

Részletek… 
Forrás: BASF 

2010-06-18 

 



 
 


