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

Vidékfejlesztési hírlevél 2010/12. szám

Mi várható az agrárgazdaságban?
Új munkahelyek, jogszabály- módosítások, belső piacok védelme és növekvő export- teljesítmény várható a
mezőgazdaságban. Kinevezése után egy szakmai találkozón beszélt először a Vidékfejlesztési Minisztérium terveiről
Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár. Néhány héten belül már lesznek jogszabály-módosítások, az új
szabályzást most alakítják ki - ígérte egy csütörtöki szakmai találkozón Czerván György, a Vidékfejlesztési
Minisztérium napokban kinevezett, agrárgazdaságért felelős államtitkára.
Részletek…
Forrás: Szabad Föld
2010-06-05

Agrárkár: 100 milliárdnyi is lehet a veszteség

A gyors felmérések szerint mintegy 100 milliárd forintos kár keletkezett a mezőgazdaságban, milliárdos károk vannak
az erdőgazdaságban is – olvasható a Magyar Agrárkamara legfrissebb közleményében. A növényállományt
legnagyobb mértékben a következő megyékben sújtja belvízkár: Borsod-Abaúj- Zemplén, Jász- Nagykun- Szolnok,
Szabolcs-Szatmár Bereg. A Magyar Agrárkamara információi szerint az országban a belvízzel borított terület nagysága
a legutolsó felmérés szerint eléri a 180 ezer hektárt.
Részletek…
Forrás: Szabad Föld
2010-06-06

Szántóföldi kultúrák
Háromszorosára nő idén a magyar gabona zárókészlete
A Gabonaszövetség szerint Magyarországon a búza átmenő készlete június 30-án meghaladja majd az 1 millió tonnát.
Ez az átlagos készletnagyságnak több mint 3-szorosa. A szakemberek azt javasolják, hogy aki nem talált vevőt a
gabonájára, a május végéig ajánlja fel intervencióra. Ez ebben a szezonban még korlátlan mennyiségben megtehető.
Részletek…
Forrás: Agroinform
2010-06-09

A májusi ár- és belvizes csapadék rekordos időszak
A májusi ár- és belvizes csapadék rekordos időszak után, júniusi körkérdésünket a repce betakarítás felkészülésének
jegyében fogalmaztuk meg. Elsőként az Agro- multisector Kft. ügyvezetőjét, Hegyesi Sándort kérdeztem meg, hogyan
látja a repce terméskilátásokat a termeltető, felvásárló cég szemszögéből? 2009. év őszén soha nem látott őszi
káposztarepce vetési kedv mutatkozott meg a termelők részéről. Országosan kb. 270 ezer, ha repce vetésére került sor.
Ez a terület mintegy duplája a húsz évvel ezelőtti vetésterületnek.
Részletek…
Forrás: Agroinform
2010-06-09
VIII. évfolyam

Szőlő és bor
Beszakadnak a tokaji pincék az eső miatt

Felbecsülhetetlen károkat okoztak az elmúlt hetek esőzései a mezőgazdaságban. Több százezer hektáron nem tudtak
még vetni a gazdák, az őszi vetések viszont sok helyen vízben állnak és rohadnak. A gabonaféléket a gombás
betegségek tizedelik. Tokaj-Hegyalján pedig beáztak, sok helyen be is szakadtak a pincék. „A májusi eső aranyat ér” –
tartja a mondás, amely igaz is lett volna a tavalyi évre, amikor a szárazság pusztított a mezőgazdaságban. Az ágazatban
becslések szerint mintegy húszmilliárd forint kárt okoztak az elmúlt hetek esőzései és a viharos időjárás.
Részletek…
Forrás: Magyar Hírlap
2010-06-04

Gyümölcs és zöldség kultúrák
Nem drágulnak a gyümölcsök az esőzés miatt!

Az esőzések nyomán kialakult ár- és belvíz hatására idén 10-15 százalékkal lesz kevesebb a zöldség- és
gyümölcstermés, drágulással azonban nem feltétlenül kell számolni. A Gabona- termesztők Országos Szövetsége
elnöke az InfoRádiónak elmondta: a termelők sok helyen arra várnak, hogy egyáltalán rá tudjanak menni a földekre.
Vancsura József úgy becsli: 10-15 százalékkal lesz idén kevesebb a gabona, a termelők pedig nem fogják elérni még az
önköltségi árat sem.
Részletek…
Forrás: AgroLine
2010-06-08

BASF HÍREK
Itt a sörtartó üléspárna – készüljünk a foci VB-re! Innovatív BASF termékek szurkolóknak
és játékosoknak

Sörtálcaként is használható az a speciális hőszigetelő anyagból készült üléspárna, melyet a BASF fejlesztett a
futballszurkolók számára. A „FRITZ dein Sitz”® fantázianevű habkönnyű párna grafitszínű hungarocellből (Neopor)
készült, s az ülés melegen tartása mellett egyben italhordó tálcának is használható, mivel a hátoldalán található hat kör
alakú mélyedésbe a poharak illetve üvegek biztonságosan elhelyezhetők. Ugyan a dél-afrikai VB-n vélhetőleg
egyfunkcióssá válik a párna (sörszállítás), a mostanában gyakran zord időjárású Európában a VB-t sörsátrakban nézők,
vagy épp szabadtéri fesztiválokra látogatók is nagy hasznát vehetik az alig pár dekagrammos terméknek. A 2010-es
futball világbajnokság júniusi nyitómérkőzésére a 90.000 férőhelyes johannesburgi Soccer City Stadionban kerül sor,
amelynek kialakításánál – a kilenc másik dél-afrikai sportlétesítményhez hasonlóan – számos BASF terméket
használtak fel.
Részletek…
Forrás: BASF
2010-06-10

Nem puszta fényezés: itt az öngyógyuló autólakk

A legtöbb autós rémálma az összekarcolt, mattuló fényezés - pláne ha új gépkocsiról van szó. A BASF kifejlesztett egy
olyan különleges hibrid bevonatot, mely eltűnteti a fényezésen keletkező mikrokarcolásokat, sőt a felcsapódó apró
kavicsok, okozta horpadásokat is, s a festék újra felveszi eredeti formáját. A nanotechnológiai újdonság iGloss
márkanév alatt került forgalomba. A BASF kutatói olyan anyagot állítottak elő, amely a „kemény” szervetlen és a
„lágy” szerves anyagok előnyeit egyesíti: ez a speciális „hibrid” anyag egyszerre karcálló és rugalmas.
Részletek…
Forrás: BASF
2010-06-10

TŐZSDEPIACI HÍREK

