
  
 

 
 

Vidékfejlesztési hírlevél 2010/6. szám 
AGRÁRPIACI HÍREK 
AGRÁRPIACI HÍREK 
Szántóföldi kultúrák 
Roham a támogatásért 

Egy hete megkezdődött a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH) a területalapú és több más közvetlen 

támogatás egységes kérelmének elektronikus benyújtása, amely már jóval több, mint 20 fajta támogatásra vonatkozik. 

Ráadásul csak elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül lehet az akciókat lebonyolítani. Soproni Horváth Lajos, az 

MVH sajtófőnöke szerint a legtöbb gazdálkodót érintő egységes területalapú támogatást idén is a SAPS rendszer 
keretében folyósítják. Az igények benyújtását tavaly óta e támogatási formánál is már  kötelezően elektronikus úton 

kell megtenni. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-04-08 

 

Forradalmi agrárreformra van szükség a jelen kihívásainak kezeléséhez 
Forradalmi változásokra van szükség a mezőgazdaságban, hogy kezelni lehessen az olyan veszélyeket, mint a 

klímaváltozás, az éhezés és az elhízás - figyelmeztet egy friss tanulmány. A többek között a Világbank és az Európai 

Bizottság által finanszírozott kutatás a XIX. és XX. század ipari- és agrárforradalmaihoz mérhető fordulatot sürget a 

mezőgazdasági kutatások terén. Szorgalmazza a kutatási források növelését, valamint a kistermelők, a kormányok, a 

vállalatok, a kutatók, a civil társadalom és más szervezetek közötti együttműködés szorosabbra fűzését. 

Részletek… 

Forrás: Agrotrend 

2010-04-11 

 

Szőlő és bor 

Csak a profi metszőknél terem elég bor 
Az átlagosnál akár 10-30 százalékkal kevesebb hozamra is számíthatnak a szőlősgazdák bizonyos területeken ebben a 

szezonban. A szakemberek szerint a fagykárokat helyenként metszéssel helyre lehetett hozni. Az évjáratot nem 
befolyásolja a fagykár, a Vince napi vessző pedig szép eredményeket mutat. Az év eleji fagyos időjárás főleg a 

mélyebben fekvő szőlőültetvényeket és a fagyérzékenyebb fajtákat, például az oportót, vagy az ezerjót viselte meg 

leginkább. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-04-12 

 

EU-S HÍREK 

EP-állásfoglalás a mezőgazdasági termékek minőségpolitikájáról 
Az Európai Parlament (EP) csütörtökön Brüsszelben elfogadta a Giancarlo Scottá olasz EP-képviselő által készített 

jelentést, mely a képviselők állásfoglalását fogalmazta meg a mezőgazdasági termékek minőségpolitikájának jövőjével 

kapcsolatban. A szociáldemokrata képviselőcsoport részéről a téma társ-jelentéstevője Tabajdi Csaba MSZP-s EP-

képviselő volt. A dokumentum olyan kérdésekben foglal állást, mint az élelmiszerek közös EU-minőségi logóval való 
ellátása, a termelés helyének, illetve a származási országnak kötelező feltüntetése, a földrajzi jelzések rendszerének 

tisztázása, valamint a bioélelmiszerek közösségi szintű jelölése, EU-s biologóval. 

Részletek… 

Forrás: Agrotrend 

2010-04-11 
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BASF HÍREK 

Többet nyújtunk – www.agro.basf.hu 
A BASF honlapja, a www.agro.basf.hu azzal a céllal jött létre, hogy a növényvédelem területén dolgozók számára 

fontos információkat egy helyen gyűjtse össze. A weboldal lehetőséget ad arra, hogy bármikor, bárhol – akár otthon, 

akár útközben hozzájussunk a számunkra legfontosabb adatokhoz – 2010 áprilisától megújult, megszépült külső teszi 

lehetővé, hogy minél könnyebben és gyorsabban jussunk hasznos és érdekes információkhoz. 

Részletek… 

2010-04-14 

 

Szőlőtermesztési szakemberek vitatták meg az EU új növényvédelmi elvárásrendszerét 
• A rezisztencia kialakulásának megelőzéséhez szükséges stratégiák 

• Az integrált növényvédelem józan megközelítése 

• Az Initium® mint a BASF új hatású újdonsága 

LUDWIGSHAFEN, Németország, SEVILLA, Spanyolország, 2010. április 1. – A BASF által vendégül látott kétnapos 

szimpózium középpontjában azok a kihívások álltak, amelyekkel az európai szőlőtermelők néznek majd szembe, ha a 

tagállamok bevezetik az EU új növényvédőszer-csomagját. 

Részletek… 
2010-04-14 

 

A BASF és a NOD Apiary Products a mézelő méhek egészségmegőrzését, célzó 

együttműködést jelentett be 
• A megoldás áttörést jelenthet a Varroa destructor parazitafaj ellen folytatott küzdelemben 

• BASF és a NOD együttműködése elérhetővé teheti az új terméket az európai méhészek számára is a jövőben 

A BASF és a NOD Apiary Products eddig példa nélküli együttműködést jelentett be a mézelő méhek 

egészségmegőrzését célzó erőfeszítések elősegítése érdekében. 

Részletek… 

2010-04-14 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 


