
  
 

 
 

Vidékfejlesztési hírlevél 2010/14. szám 

AGRÁRPIACI HÍREK 

Agrárközpontú kap-ot akarnak a régió szakminiszterei 
A mezőgazdasági jövedelmeket stabilizáló közös agrárpolitikát (kap), valamint élhetőbb akarnak a Közép-keleteurópai 

térség agrárminiszterei – derült ki a Visegrádi Csoport (V4), valamint Bulgária, Románia és Szlovénia agrárminiszterei 

magyarországi megbeszélésén. A szlovén tárcavezető ugyanakkor nem írta alá az eszmecsere végén  elfogadott 

zárónyilatkozatot, arra hivatkozva, hogy jelenleg folytatják a tárgyalásokat a támogatásokról. A mezőgazdasági 

jövedelmeket stabilizáló közös agrárpolitikát (kap), valamint élhetőbb akarnak a Közép-kelet-európai térség 

agrárminiszterei – derült ki a Visegrádi Csoport (V4), valamint Bulgária, Románia és Szlovénia agrárminiszterei 

magyarországi megbeszélésén. 

Részletek… 

Forrás: Agromonitor 

2010-06-26 
 

Változott a határidő! 
Nem holnapig, hanem szeptember 30-ig kell befizetniük a Kárenyhítési Alap hozzájárulását az agrártermelőknek. Így 

döntött a parlament, amely módosította a károk bejelentésének is határidejét: az eddigi 10 munkanap helyett 15 nap áll 

rendelkezésre. Módosította az Országgyűlés hétfőn a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési 

hozzájárulásról szóló törvényt. Az ár- és belvízkárokat szenvedett gazdák helyzetén próbálnak ezzel könnyíteni. 

Részletek… 
Forrás: Szabad Föld 

2010-06-30 

 

Szántóföldi kultúrák 

Kármentő aratás kezdődött 
Dél- Magyarországon már 2000 hektárnyi őszi árpát learattak és az őszi káposztarepcéből is betakarítottak már ötven 

hektárnyit. A legtöbb helyen azonban még rá sem lehet menni a talajra. Két hetet késik a búza aratása. Az  idén később 

kezdődik az aratás, mint más években, mert a csapadékos időjárás miatt átáztak a talajok, a táblákhoz  vezető utak is 

tragikus állapotban vannak. Az idén később kezdődik az aratás, mint más években, mert a csapadékos időjárás miatt 

átáztak a talajok, a táblákhoz vezető utak is tragikus állapotban vannak, mondta Czerván György, a Vidékfejlesztési 

Minisztérium államtitkára, miután csütörtökön ülésezett az Aratási Koordinációs Bizottság. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 
2010-06-27 

 

Búzatermesztés: 20-40 milliárd lehet az idei veszteség 
Hektáronként átlagosan 20-40 ezer forintos veszteséget szenvednek el ebben az évben a búzatermesztők. Egymillió 

hektáron termesztett kenyérgabona esetében ez összességében 20-40 milliárd forintot tesz ki. És akkor még nem 

beszéltünk a többi növényről, réteken, legelőkön és az ültetvényekben esett károkról. A gabonapiacra jelenleg 

leginkább a bizonytalanság jellemző a várható termés mennyisége, betakaríthatósága és a kialakuló árak tekintetében 
is. A Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetsége (MOSZ) szerint ebben  az évben 4 millió tonna 

körüli búzatermés betakarítására van reális esély. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-06-30 
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Gyümölcs és zöldség kultúrák 

 

Állami pénzre várnak a kertészek 
Összesen 1,2 milliárd forint támogatás érkezhet rövidesen a kertészetekbe, pontosabban azok által létrehozott 

csoportosulásainak csoportosulásaiba. A zöldség- és gyümölcságazat termelői- értékesítői szervezetek (tész) 
másodlagos tömörülései e pénzzel erősíthetik kereskedelmi pozícióikat. A magyar nemzeti kiegészítő támogatások 

forrásából érkezhet rövidesen pénz a kertészeti ágazatba. A tész-ek – lényegét tekintve a szövetkezetekhez hasonló 

szervezetek - által létrehozott úgynevezett másodlagos tész-ek vehetik igénybe kereskedelem-, kutatás-, innováció- 

vagy marketingfejlesztési célra. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-06-24 

 

Kevés a meggy, a cseresznye 
Kevesebb és rosszabb minőségű cseresznye és meggy termett az idén - állítják a termelők. A gazdák kiadásaival együtt 

idén a felvásárlási árak is nőttek. Egyelőre a korai érésű fajtákat érintette inkább a viharos időjárás, de ha tovább esik, a 

késői termésről is lemondhatunk. Nagykörűben azt mondják, a cseresznye nagy részét elvitte a víz. Kevés lesz az idén 

a cseresznye, a meggy - állítják egybehangzóan a termelők. Egyelőre a korai érésű fajtákat érintette inkább a viharos 

időjárás, de ha tovább esik, a késői termésről is lemondhatunk. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-06-24 

 

EU-S HÍREK 

 

Könnyebb az almának Moszkvába menni 
Az Európai Unió és Oroszország korszakos megegyezést kötött: a két fél egységesítette a növényvédő szereknek az 

élelmiszerekben megengedett maximumára vonatkozó előírásait. Az egyezség vonatkozik például az almára, a körtére, 

a szőlőre, a citrusfélékre és a szilvákra. E gyümölcsöknek a felek közötti kereskedelme becslések szerint körülbelül 2,3 

milliárd euróra rúg jelenleg. Ez hamarosan növekedni fog a közeljövőben, hiszen az új rendelkezéseknek köszönhetően 

az unióból több gyümölcsöt fognak fognak az orosz piacra szállítani. 
Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-06-29 
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