DÉL-MÁTRA
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
3263 Domoszló, Petőfi S. út 5.

Vidékfejlesztési hírlevél 2010/8. szám
AÁRPIACI HÍREK
AGRARPIACI HIREK
Időzavarba kerülhetnek a támogatást igénylő gazdálkodók!
Akar komolyabb fennakadást is, okozhat, hogy az agrár-környezetvédelmi (AKG) programmal kapcsolatos
területazonosítási kérelmek (TAK) benyújtásával igencsak elmaradtak a termelők. Az adatok szerint eddig, a
támogatásra jogosult mintegy 15 ezer kérelmezőből – illetve a további valamely jogorvoslattal élők - csupán 8 ezren
tettek eleget kötelezettségüknek, holott a TAK leadási határideje május 15.
Ráadásul ez idő alatt kell elektronikusan elvégezni az idei egységes támogatási kérelmeket, melyek 20 támogatási
jogcímre vonatkoznak, s két héttel a határidő előtt a várt kérelmek fele még nem érkezett meg – derül ki a Magyar
Agrárkamara legutóbbi közleményéből.
Részletek…
Forrás: AgroLine
2010-05-02

Ne az utolsó pillanatban adjuk be a kérelmeket!
Előzetes becslések szerint a területalapú támogatásban érintett gazdálkodók mintegy húsz százalékának,
harmincnyolcezer ügyfélnek kell új jelszót igényelni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH) az
elektronikus kérelem kitöltéshez.
Már javában tart a 2010-es területalapú és több más támogatás egységes kérelmének elektronikus beadási időszaka, de
a nagy roham a május 15-ei határidőhöz közeledve várható.
Részletek…
Forrás: Agroinform
2010-05-04

Szántóföldi kultúrák
Stabil árakat mutatnak a repceföldek
Úgy tűnik, az utóbbi hetek csapadékosabb és hűvösebb időjárása használt a repcének. A növények megerősödtek, s az
utóbbi napokban a virágzás is beindult. Akadt hely azonban, ahol ki kellett tárcsázni a vetést. Az árak viszont az idén
várhatóan nem esnek a tavalyi szintre, s marad a 70-74 ezer forintos ár – olvasható a Szabad Fold Online-nak
eljuttatott elemzésben, melyet a Magyar Agrárkamara készített.
A káposztarepce vetésterülete 272 ezer hektár volt 2009 őszén, ami 6 ezer hektárral több, mint a 2009 évben
betakarított vetésterület. 2009/2010-es gazdasági évben a repceállományok állapota eltérő képet mutat: ahol tavaly
kora őszi csapadék előtt el tudták vetni a magot, azok a táblák időben keltek, máshol a későbbi vetés következtében, a
táblák nem egységesek.
Részletek…
Forrás: Szabad Föld
2010-04-30

Tavaszi munkák helyzete
Az operatív jelentések összesítése alapján az, AKI közzétette az időszerű tavaszi munkák helyzetéről szóló
tájékoztatóját. Az operatív jelentések alapján a tavaszi vetésű szántóföldi növények tervezett vetésterülete 2 millió 292
ezer hektár, mely a 2009. évhez képest kis mértékben (2%-kal) nőtt. A tervezett magágykészítés a tavaszi növények alá
2 millió 301 ezer hektár.

Az őszi kalászosok fejtrágyázását 1 millió 454 ezer hektáron, a gyomirtásukat 1 millió 401 ezer hektáron tervezik.
Részletek…
Forrás: AgroLine
2010-05-04
VIII. évfolyam

Gyümölcs és zöldség kultúrák
Tűzelhalás fenyegeti a gyümölcsfákat

Csongrád megyében azt jelzik a szakértők, hogy az idén kedvez az időjárás a tűzelhalás betegség terjedésének. Az
almatermésűek megbetegedését okozó baktériumos fertőzés elleni védekezés ezért most különösen fontos. A betegség
jó évtizede jelent meg az országban, akkoriban egész ültetvényeket vágtak ki és semmisítettek meg a szakemberek.
A tűzelhalásáért felelős (Erwinia amylovora) baktérium fertőzése várható Csongrád megyében. A melegebb és
csapadékos időjárás kedvez a baktérium elterjedésének, állapította meg a Csongrád Megyei MgSzH Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága.
Részletek…
Forrás: Szabad Föld
2010-04-30

BASF HIREK

Megérkezett a Xemium™! A BASF új fejlesztésű fungicidje a carboxamid-családból - Széles hatásspektrumú
növényvédelmi megoldás számos kultúrában - Elsőrendű preventív és gyógyító tevékenység a megbízható és rugalmas
használat érdekében - Magasabb hozamot és jobb minőséget nyújt - Piaci bevezetése Amerikában és Európában 2012re várható.
BASF Növényvédelmi Üzletága egy új aktív hatóanyagot fejlesztett ki, a Xemium™-ot. Ez a védjeggyel ellátott
hatóanyag a carboxamid kémiai osztály új generációs gombaölője, amely SDH (Succinate Dehydrogenase)
inhibitorként is ismert, és neve magába foglalja működésének módját is.
Részletek…
2010-05-04

Szőlővédelmi előrejelzések
Felkerültek a honlapra a BASF legfrissebb szőlővédelmi előrejelzései az alábbi terültekre vonatkozóan:
- Nagy-Somlói Borvidék
- Szekszárdi és Tolnai Borvidék
- Soproni Borvidék
Részletek…
2010-05-05
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