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AGRÁRPIACI HÍREK
Kedvezőtlenebb az idénymunka új törvényi szabályozása
A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke szerint a korábbinál
kedvezőtlenebb az idénymunka új törvényi szabályozása, az ígéretek ellenére nem könnyíti az adminisztrációs és
járulék-terheket sem. Szabó József az MTI-nek elmondta, hogy a korábbi hét adat helyett a jövő év áprilisában életbe
lépő új törvény szerint a munkavállalóról tizenhárom adatot kell közölnie a munkáltatóknak a hatóságokkal. Emellett
igaz ugyan, hogy 10 ezer munkaóra alatt az alkalmi munkavállalók által végzett tevékenységet papíralapon és
egyszerűsített módon lehet nyilvántartani, de 10 ezer munkaóra felett már a munkáltatónak elektronikus úton kell
bevallást készítenie. Ez utóbbi a mezőgazdaságban körülményes, mert a tábla szélén legtöbbször nincs se számítógép,
se internet-kapcsolat.
Részletek…
Forrás: Agroinform
2010-01-02

Gráf József: Az agráriumot kevésbé érintette a válság

Az agrárgazdaságot kevésbé érintette a globális recesszió, mint más ágazatokat Magyarországon – hangsúlyozta Gráf
József földművelésügyi és vidék- fejlesztési miniszter az ágazat idei teljesítményét értékelve. Ezt támasztja alá az is,
hogy az ágazat kivitele várhatóan idén is hasonló mértékű lesz, mint a múlt évben volt, azaz megközelíti a 6 milliárd
eurót. Nem tagadta ugyanakkor azt sem, hogy a mezőgazdaság nyeresége az idén a tavalyinak a felére esett vissza.
Igaz, a 2008-as év mezőgazdasági szempontból az elmúlt évtized legjobb évének számított, jegyezet meg a miniszter.
Mindez azt jelenti, hogy a mintegy 2.000 milliárd forintos ágazati kibocsátás mellett az idén az ágazatban átlagosan 10
százalék körüli nyereség képződött.
Részletek…
Forrás: Agrotrend
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Szántóföldi kultúrák
Odalett a termés ötöde

2009-ben a szántóföldi növények esetében átlagosan több, mint 20 százalékkal kevesebb volt a termés, mint 2008-ban
- közölte Gőgös Zoltán, a tárca államtitkára a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) évzáró sajtótájékoztatóján. Az FVM által közzétett adatok szerint a gazdálkodók tavaly 1,681 millió hektárom vetettek kalászost.
Erről a területről összesen 5,985 millió tonna kalászos gabona került a magtárakba. A vetésterület e növények esetében
0,9 százalékkal volt kisebb a 2008. évinél. A hozam ugyanakkor 24,2 százalékkal maradt el.
Részletek…
Forrás: Szabad Föld
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Szőlő és bor
Ígéretes az idei évjárat

Ígéretes, biztató, rendkívülinek látszó, mély színű ezekkel, a szavakkal jellemezte Módos Ernő, szekszárdi borász, az
Alisca Borrend Nagymestere az idei évjáratot. November elejétől lehet kortyolni az őszi szüret első borait, a várakozás
igen nagy szakmai körökben. Az első friss újborok az olaszok nouvójának vagy a franciák beaujolaisjának magyar
megfelelői. Hazánkban az újborok divatja alig egy évtizedre nyúlik vissza. A termelők körében is egyre népszerűbbek
ezek a nedűk. A főkönyvelők borának hívják, mivel ez hozza a szüret utáni első gyors bevételt.
Részletek…
Forrás: AgroLine
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