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AGRÁRPIACI HÍREK 

Halasztva fizethetnek termékdíjat az agrártermelők 
A Magyar Agrárkamara (MA) közleményében emlékeztet arra, hogy a termékdíjról szóló, tavaly módosított törvény 

értelmében azok az agrártermelők, akiknek a mezőgazdasági termelésből származó árbevétele nem haladja meg az 50 

millió forintot, átalány formában tehetnek eleget, illetve kell eleget tenniük a termékdíj-fizetési kötelezettségüknek. Az 

átalány alá 2010. április 20-ig kellett bejelentkezni. A Vám-és Pénzügyőrség (VP) ugyanakkor mulasztási bírság 

fizetése nélkül tette lehetővé, hogy azok a termelők, akik határidőig nem tettek eleget a termékdíjjal kapcsolatos 

bejelentkezési, illetve fizetési kötelezettségeiknek, június 30-ig pótlólagosan megtehetik azt. 

Részletek… 
Forrás: Agroinform 

2010-05-28 

 

Jelezniük kell bel- és árvizes káraikat a gazdáknak 
Úgynevezett vis maior bejelentést kell tenniük azoknak a gazdáknak, akiket árvíz- vagy belvízkár ért. Csak így 

mentesülhetnek az érintettek a kötelezettségeik be nem tartása (például a vetések elmaradása) miatt várható 
szankcióktól. A káresemény bekövetkezte után tíz napjuk van a gazdáknak arra, hogy bejelentsék a vis maior esetet a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH). 

Részletek… 

Forrás: Magyar Hírlap 

2010-05-28 

 

Mindent vitt a víz! 
Amíg tavaly ilyenkor a szárazság okozott gondot a földeken, az idén az özönvízszerű esőzések, az orkán erejű  szél 

pusztított a mezőgazdaságban. Becslések szerint mintegy 20 milliárd forint kárt okoztak a májusi esőzések és viharok a 

mezőgazdaságban. A gazdálkodók csak az agrárkár-enyhítési rendszerben és a vis maior alapban bízhatnak. Ezek a 

károk valószínűleg eltörpülnek azok szemében, akiknek odalett az otthonuk az árvízben, és családi tragédiaként 

érintette őket a május közepén beköszöntött ítéletidő. Azonban számos olyan gazdálkodó is tönkremehet, akiknek a 

földje azóta is víz alatt áll, mivel – főként az ország északi vidékein – köszönhetően a tartós záporesőknek, nem tudtak 

kiszáradni. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-06-01 

 

Szántóföldi kultúrák 

Vigyázni kell a fuzárium-fertőzéssel 
Az elmúlt hetek időjárása hátráltatta a gazdálkodókat a növényvédelmi teendők ellátásában, azonban a sok csapadék 

kedvez a Fusarium nemzetségbe tartozó gombafajok elszaporodásának. A szakigazgatási hivatal adatait  összesítő 

Agrárium lap szerint Heves megyében tavaly a fuzárium belső fertőzöttség átlaga – harminc minta alapján – 6,06 

százalékos volt. Az elmúlt hetek időjárása hátráltatta a gazdálkodókat a növényvédelmi teendők ellátásában, azonban a 

sok csapadék kedvez a Fusarium nemzetségbe tartozó gombafajok elszaporodásának. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-05-06-01 

VIII. évfolyam 

 

DÉL-MÁTRA 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

3263 Domoszló, Petőfi S. út 5. 

 



 

 

 

Szőlő és bor 

Ismét tévedett az EU tokaji ügyben! 
Hatályon kívül lévő bortörvényre alapozta hibás döntését Brüsszel a szlovák tokaji ügyében. Ezért ismét az  Európai 

Bizottságnál protestál Tabajdi Csaba EP-képviselő – derült ki a Szabad Föld Online-hoz eljuttatott közleményéből. Az 

Európai Bizottság kérdésemre adott válaszából egyértelműen kitűnik, hogy az eredetvédett borok közösségi 
nyilvántartásában olyan jogszabály alapján tartják nyilván a Tokaj elnevezés használatát Szlovákia számára, amelyet 

az ország 2009-ben hatályon kívül helyezett. Ezért ismételten a Bizottsághoz fordulok – jelentette ki Tabajdi Csaba. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-06-01 

 

Létrejött a vertikális szőlész- és borászképzés 
A szakember- képzésnek kulcsszerepe van abban, hogy a magyar borok ismét tartósan a világ élvonalába tartozzanak - 

hangoztatta Tiffán Ede borász hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón, a Budapesti Corvinus Egyetemen  Borászati és 

Szőlészeti Intézete Tanácsadó Testületének alakuló ülését követően, amelynek elnökévé választották. A testület neves 

szőlészekből és borászokból, valamit szakmai szervezetek képviselőiből áll, amely a néhány hónapja működő intézetet 

segíti abban, hogy magas fokú legyen a szakmai képzés. 

Részletek… 

Forrás: Magyar Hírlap 

2010-06-02 

 

Gyümölcs és zöldség kultúrák 

Gyilkos rovar közelít felénk! 
Paradicsomgyilkos molylepke közelít Magyarország felé. Dél-Amerikából hurcolták be Európába, a kontinensünkön 

először 2006-ban, Spanyolországban észlelték, most a törökök felől közelít. A paradicsom gyümölcsének és levelének, 
szárának kártevője gyorsan terjeszkedik, ellene nincs biztos védekezés. A paradicsom-aknázómoly, tudományos nevén 

Tuta absoluta újabb európai régióban jelent meg. A déli területek után most már délkeleten, a törökországi Anatóliában 

is felütötte fejét. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-05-28 

 

Aranyárban mérik majd a gyümölcsöt? 
A termés egyharmadát elmosta az eső, kevesebb és drágább lesz a zöldség-gyümölcs. Emberemlékezet óta nem volt 

példa arra, hogy az időjárás a legfontosabb termőidőszakban ekkora károkat okozzon. Ezeket most összesítik és a jövő 

hét elején, terjesztik Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter elé - számolt be, a zöldség- gyümölcs terméktanács, a 

Fruitveb ügyvezető igazgatója, Mártonffy Béla. A hazai feldolgozóüzemekben azon gondolkodnak, hogy honnan 

szerezzenek megfelelő árualapot. Emellett egyre magasabb árat kínálnak a német, osztrák és olasz kereskedők, hiszen 

az ő országukban sem jobb a helyzet, tehát ostromolják a gazdákat. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-06-02 

 

➢ BASF HÍREK 

Nomolt 15 SC visszavonása 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a BASF Agrodivíziója által korábban forgalmazott Nomolt 15 SC márkanevű rovarölő 

permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye 2010.május 31-i hatállyal visszavonásra került. Nehéz 

válogatni az átfogó, valamennyi sorsformáló agrárpolitikai kérdést vitára előkészítő gondolatok fejezeteiből. Rövid 
bepillantásra talán mégis alkalmas lesz az alábbi szemelvényezés. 

Részletek… 

Forrás: BASF 

2010-05-28 

 

 



 

 

 

 

A „piktorozás” a szártő megbetegedését is csökkenti 
Napraforgóban, az utóbbi években a legnagyobb károkat okozó betegség a fehérpenészes rothadás, amelynek 

legsúlyosabb formája a szártőfertőzés. A betegség kórokozója, a szklerotínia-gomba a talajban áttelelt 

szkleróciumaiból kifejlődő micéliummal támadja meg a növények szártőalapját. A fertőzött tövek – miközben száruk 
fokozatosan elrothad – előbb elhervadnak, majd teljesen elszáradnak, és gyakran ki is dőlnek. A szártőfertőzés azért is 

nagyon veszélyes, mert – ahogy a szakkönyvek is írják – kémiai úton, azaz vegyszerekkel nem csökkenthető a 

kártétele. Ez az állítás igaz is volt, egészen a Pictor® bevezetéséig. 

Részletek… 

Forrás: BASF 

2010-05-31 

 

Opera New és Inovis eseti légi kijuttatási engedélye 
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal az Opera New és Inovis gombaölő permetezőszerek légi kijuttatással történő 

felhasználását eseti jelleggel engedélyezte az ország egész területén kalászos kultúrákban (búza, árpa, rozs, tritikálé) 

lisztharmat, pirenofórás, szeptóriás betegségek, rozsdabetegségek és kalászfuzáriózis ellen. 

Részletek… 

Forrás: BASF 

2010-06-03 
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