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Vidékfejlesztési hírlevél 2010/15. szám
R
ÁRPIACI HÍREK
Óvatosan szerződjenek a gazdák!

Adásvételi helyett termékértékesítési szerződések, megkötését javasolja a növény- termesztőknek a Magyar
Agrárkamara. Ezzel ugyanis elkerülhetők az esetleges fedezetvásárlások, kötbérek. Az időjárási katasztrófák miatt sok
termelő képtelen a korábban kötött szerződéseit teljesíteni. A felvásárlókat és az integrátorokat is méltányos eljárásra
kéri fel a köztestület, melynek elnöksége a vis maior helyzet kihirdetését szorgalmazta már korábban is a
Vidékfejlesztési Minisztériumnál.
Részletek…
Forrás: Gazdakör
2010-07-25

Szántóföldi kultúrák
Négymillió tonna gabonát már learattak Magyarországon

Jól halad az aratás: a július közepén közölt 1,5 millió tonna gabonához képest mostanra 4 millió tonna gabonát
takarítottak be az országban, - derül ki a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) adataiból. A Vidékfejlesztési
Minisztérium (VM) honlapján megjelent aratási adatok szerint eddig összesen 1.204.977 hektár területről - az összes
betakarítandó terület, 1.791.306 hektár 67 százalékáról - 4.045.037 tonna gabonát takarítottak be, a mintegy 35 ezer
tonnányi magborsóval együtt.
Részletek…
Forrás: Agroinform
2010-07-21

Már másfél millió tonna gabona a magtárakban
Mostanáig összesen másfél millió tonna gabonát, ebből félmillió tonna búzát takarítottak be Magyarországon - derül ki
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) adataiból. A valamivel több, mint százezer hektáron, területen
vetett tavaszi árpa és a triticale betakarítottsági szintje 6-6 százalékos. A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)
honlapján megjelent aratási adatok szerint eddig összesen 484.411 hektár területről - az összes betakarítandó terület,
1.805.885 hektár 27 százalékáról - 1.558.780 tonna gabonát takarítottak be, a 26.291 tonna magborsóval együtt.
Részletek…
Forrás: Gazdakör
2010-07-25

Virágzásban a napraforgó, címerhányásban a kukorica
A közutakon közlekedők sárgába borult napraforgó táblák mellett haladhatnak el, mivel elkezdődött a napraforgó
virágzása. A kukorica címerei is láthatók már, de az így virágzó növény esetében a jó terméshez a virágzásban kapott
eső is szükséges állítja a Magyar Agrárkamara. Az elmúlt hónapok időjárása azonban nem múlt el nyomtalanul. Sok
helyen a tervezett vetésterület 10-20 százalékán nem voltak képesek vetni, hasonló arányban pedig az ár- és belvizek
okoztak pusztítást.
Részletek…
Forrás: Gazdakör
2010-07-25
VIII. évfolyam

Nagyobb a gombafertőzöttség a búzában, mint tavaly
A kedvezőtlen csapadékos időjárás miatt nagyobb a gombafertőzöttség - köztük a fuzáriumé is - a búzában, mint tavaly
- mondta az MTI-nek Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. A szakember
közölte: a magyar termelők felkészültek a gombabetegségek elleni védekezésre. A kedvezőtlen csapadékos időjárás
miatt nagyobb a gombafertőzöttség - köztük a fuzáriumé is - a búzában, mint tavaly - mondta az MTI-nek Vancsura
József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke.
Részletek…
Forrás: Gazdakör
2010-07-28

➢ Szőlő és bor
Zsugorodó szőlőbirtokok

Az országos tendenciával szemben az egri és a mátraaljai borvidékek nőttek, a megyeszékhely környéki ráadásul
fiatalodott. A legutóbbi összeírás óta 2009-re kilenc százalékkal csökkent Magyarországon a szőlő
termőterülete. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint a szőlőültetvények által elfoglalt terület 83 ezer
555 hektár volt tavaly.
A 22 borvidékhez több mint 76 ezer hektár szőlő tartozott. A borvidéken kívüli ültetvények száma 2001 óta a
harmadával
visszaesett. Ezzel szemben a hegyközségi területeken közel 20 százalékos ültetvényszám-növekedés mutatható
ki.
Részletek…
Forrás: AgroLine
2010-07-25

Tokaj Európa legérdekesebb borvidékei között
Európa legérdekesebb borvidékei közé tartozik a tokaji régió, nemcsak az édes aszú és az egyedi száraz fehérborok,
hanem különleges, zsidó, orosz, magyar és görög elemeket ötvöző történelme és kultúrája miatt is - olvasható a The
New York Times hétvégi utazási mellékletében. ÍA tekintélyes napilap terjedelmes riportban számolt be
"Magyarország rejtett kincséről"; a melléklet nyitó írásához a tarcali bortermelő körzetről csatoltak egy fotót.
Részletek…
Forrás: Gazdakör
2010-07-27

➢ EU-S HÍREK
Uniós agrárbüntetések: részben vitatjuk, részben nem

Vitatja a Vidékfejlesztési Minisztérium azt a 1,5 millió eurós tételt, amelyet az Európai Bizottság (EB) visszafizettetne
Magyarországgal a terület alapú támogatási rendszer felső határainak túllépése és a cukortámogatási szabályozás
alkalmazási hiányosságai miatt. Sőt, a minisztérium álláspontja szerint ebben az ügyben egy korábbi indokolatlan
levonás miatt az EB tartozik 98,9 ezer euróval.
Részletek…
Forrás: Agromonitor
2010-07-28

BASF HÍREK
A BASF innovációs díjat nyert rovarhálóival a fák megmentéséért
BASF innovációs díjat nyert az Erdőgazdaság és Erdőtechnika (KWF) Bizottságtól a ComplionTM termékéért, a
faanyag védelmére használatos rovarhálókon alapuló erdővédelmi rendszeréért. A KWF és a Müncheni Nemzetközi
Kereskedelmi Vásárok közösen adták át az Interfrost 2010 évi díjait, elismerve ezzel a jelentős innovációs erdészeti
megoldásokat. A rovarháló-technológia az erdőgazdaságban egy új megközelítése a fák védelmének és olyan
különböző rovarfajok irtásának, mint például a Scolytidae fakárosítók családja, amelyek a fakéregben és a fában
tenyésznek.
Részletek…
Forrás: BASF
2010-07-26

A BASF Agrodivíziója és a Monsanto kiterjeszti együttműködését a haszonnövények
hozamának növelése érdekében

A világ eddigi legnagyobb biotechnológiai együttműködése tovább bővül. A BASF és a Monsanto bejelentette, hogy a
magas hozamú illetve stressztoleráns haszonnövényekre irányuló kutatásaik körét kiterjesztik búzára is. Emellett
mindkét cég növeli az együttműködésre irányuló befektetéseit a közös munka első szakaszában sikeresen
meghatározott tulajdonsághordozó gének és kereskedelmi irányvonalak alapján.
Részletek…
Forrás: BASF
2010-07-26

