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R
AGRÁRPIACI HÍREK
Vis maior szabályokkal egészült ki az MVH rendelet
Az elháríthatatlan – vis maior – károk bekövetkeztét első fokon a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSZH)
területi szerve, míg másodfokon az MgSZH központja igazolja szakhatóságként, az erről szóló kormányrendelet a
legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról (MVH) szóló
2007-ben hozott rendeletét módosította a mostani jogszabállyal.
Részletek…
Forrás: Gazdakör
2010-07-29

Kétmilliárdot fordítanak négy agráriskola fejlesztésére
Kétmilliárd forintos fejlesztéssel az utóbbi huszonöt év legjelentősebb agrároktatás-korszerűsítési programját
valósítják meg két fővárosi és két Pest megyei agrároktatási intézményben. A négy iskolában korszerűsítik az oktatási
és képzési feltételeket, valamint az iskolák szervezeti rendszerét, és felújítják az oktatási infrastruktúrát is.
Emellett környezetkímélővé és energiatakarékossá teszik az iskolák épületeit is.
Részletek…
Forrás: Agromonitor
2010-07-30

Szőlő és bor
Egymillió hektoliter bor veszett oda az idei termésből
Az elmúlt 40–50 év legalacsonyabb szőlőtermése várható, az átlagosnak mondható 4,5 millió mázsás termés helyett
csak 3–3,2 millió ígérkezik – tudatta közleményében az évi tízmillió palack bort forgalmazó Varga Pincészet.
Számításaik szerint a terméskiesés mintegy 1 millió hektoliter bornak felel meg, ami 300 forintos literenkénti átlagárral
számolva 30 milliárd forintot jelent. Az ország nagy borvidékein mindenhol minimum 30 százalékra becsülik azt a
mennyiséget, amit a mai napig elvesztettek a szőlészek-borászok.
Részletek…
Forrás: Gazdakör
2010-07-30

Gyümölcs és zöldség kultúrák
Újonnan feltűnt kártevő pusztít Békésben

Dél-Amerikából származó parányi kártevő, paradicsom-aknázómoly jelenlétét és kártételét fedezték fel a szakemberek
Méhkeréken három tulajdonos fóliasátraiban. A kártevőt Európába 2006-ban hurcolták be, hazánkban idén februárban,
Bács-Kiskun megyében tűnt fel először. Bár a paradicsom-aknázómoly Európában először négy éve tűnt fel, különösen
Spanyolországban és más déli országokban jelenleg is folyamatosan és látványos gyorsasággal terjed. A paradicsomaknázómoly lárvái a levelet, a szárat és a termést is károsítják.
Részletek…
Forrás: Gazdakör
2010-07-29
VIII. évfolyam

Elvitte a téli almát az esős nyár
Az almát sem kímélte az elemi károk sorozata: az időjárás miatt a tavalyhoz képest 25–30 százalékos terméskieséssel,
valamint jelentős minőségromlással lehet számolni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ültetvényein – közölte Mátyás
László, a térségi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezető falugazdásza.
A legnagyobb gondot az óriási mennyiségű csapadék okozta, aminek következtében a gyümölcsösöket nem tudták
időben permetezni a gazdálkodók, s az aktuális növényvédelmi munkálatokat sem mindig sikerült időben és
hatékonyan elvégezni. Emiatt a varasodás olyan mértékű lett, hogy az érintett a területeken étkezési alma nem lesz –
ismertette a szakember.
Részletek…
Forrás: Gazdakör
2010-07-30

EU-S HÍREK
Az EU azt is előírja, miként kell kivágni a szőlőt!
Az országban a legtöbb probléma a két Heves megyei borvidéken, az egrin és a mátrain jelentkezik a támogatott
szőlőkivágásokban. A leggyakoribb gond, hogy a gazdák nem az előírásoknak megfelelően számolják fel az
ültetvényeket, vagyis a talajszint alatti növényi részeket nem szedik ki. Ez a támogatási szabályoknak és a szakmai
követelményeknek is ellentmond. Egyebek között erről is beszélt Gyöngyösön Bodnár Péter, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal osztályvezetője.
Részletek…
Forrás: Szabad Föld
2010-07-30

