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AGRÁRPIACI HÍREK
Négymilliós támogatást vehetnek fel a termelők

Legfeljebb 15 ezer euró – nagyjából 4 millió forint – átmeneti támogatást kaphatnak ez év végéig azok a
mezőgazdasági termelők, akik a gazdasági válság miatt jutottak nehéz helyzetbe. A szubvenció forrását még keresi az
agrártárca. A támogatáshoz azok juthatnak majd hozzá, akik bizonyítani tudják, hogy a válság miatt 2008. július 1.
után kerültek nehéz anyagi helyzetbe. Bár már a jövő héten hatályba lép az a miniszteri rendelet, mely lehetővé teszi az
uniós előírásoknak megfelelően az úgynevezett de minimis, tehát kisösszegű támogatás igénybevételét, eltelik még
néhány hét, hogy pénzt is igényelhessenek a gazdálkodók.
Részletek…
Forrás: Szabad Föld
2010-01-15

Már be lehet nyújtani az AKG területazonosítási kérelmeket

Az agrár-környezet- gazdálkodási támogatást nyert gazdáknak, a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől
számított 90 napon belül, területazonosítási kérelmet kell benyújtaniuk. A területazonosítási kérelem célja, hogy a
programba bevonni kívánt területek pontos méretét és elhelyezkedését megállapítsa és a támogatási időszak éveire
vonatkozóan rögzítse. Mérés alapján, koordináták segítségével kell a támogatásban részesülőknek a
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek pontos elhelyezkedését megadni.
Részletek…
Forrás: AgroLine
2010-01-16

Szántóföldi kultúrák
Nem csökken a veszély

Kettős, ellentétes hatása van a hajnali és a napközbeni fagyoknak a földeken. Ott ahol nagy a belvízveszély örülnek
neki, mert megfogja a havat, ahol viszont már elborította a víz a földeket, ott nem szeretik, mert befojthatja a
növényzetet, és nehezíti a terület mentesítését, bár a víz utánpótlását itt is leköti ideig-óráig. Napok óta nem esik,
legalább ez segíti a belvízzel veszélyeztetett területeken élők dolgát. Az éjszakai és a délelőtti órákig tartó fagy is segít:
úgymond megfogja a belvíz utánpótlását. Ott azonban nem nagyon örülnek a fagynak, ahol már elöntötte a vetést a víz.
E területeken jobb lenne minél előbb eltüntetni, levezetni a vizet, hogy ismét levegőhöz jusson a növényzet és a talaj.
Így viszont fennáll a veszély, hogy károsodnak a kultúrák.
Részletek…
Forrás: Szabad Föld
2010-01-16

Egyre nagyobb az esélye több százezer hektár belvíznek
Akár 250 ezer hektárra is nőhet rövid idő alatt a belvízzel elöntött területek nagysága, s a kártékony víz levezetése csak
lassú lehet. A váltakozó fagy, és kiengedés további gondot, úgynevezett felfagyást okoz. Hogy mekkora a kár az
vélhetően csak tavasszal derülhet ki, már csak azért is mert nem vagyunk túl a nehéz időszakon. 104-110 ezer hektár
között van az elöntött területek nagysága. Ez önmagában is jelentős szám, de ha ehhez még hozzávesszük az ún.
átnedvesedett területet – ahol csillogó, nyílt víz még nincs, de a területek teljesen telítettek –, akkor ez további 150 ezer
hektár körüli értékkel nő.
Részletek…
Forrás: Szabad Föld
2010-01-18
VIII. évfolyam

EU-S HÍREK
Jó kezekbe kerül Európa mezőgazdasága

Vastapssal jutalmazták az uniós agrárpolitika drasztikus változását ellenző képviselők az új mezőgazdasági biztosjelölt mondandóját. Az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága hallgatta meg a román Dacian Ciolost, aki a
gazdák számára stabil és kiszámítható szabályozást, a lakosoknak egészséges élelmiszer- ellátást ígért 2013 utánra is. –
Elköteleztem magam a közös agrárpolitika folytatása és finanszírozás mellett, s ez határozza meg a 2013 utáni
reformot is. Cél, hogy érveinket az európai polgárok elfogadják, s ne érezzék úgy, hogy a támogatások túlzóak. Meg
kell értetni velük, hogy minderre szükséges van, mert így garantálható az élelmiszer-ellátás biztonsága és a biztonságos
élelmiszerek előállítása – jelentette ki Dacian Ciolos.
Részletek…
Forrás: Szabad Föld
2010-01-18

BASF HÍREK
BASF Irányok, 2010. Konferencia

2010. január 13-án különleges helyszínen, a budapesti Művészetek Palotájában került megrendezésre a BASF
Hungária Kft. Agrodivíziójának kereskedői partnereknek szóló rendezvénye, az „Irányok 2010 – Konferencia a
fenntarthatóságról és kooperációról” címmel. A konferencia idei mottójául egy Darwin-idézetet választott a cég: „Nem
a legerősebb marad életben, nem is a legintelligensebb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra.”
Részletek…
Forrás: BASF sajtóközlemény
2010-01-15

TŐZSDEPIACI HÍREK

