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A támogatásokkal,
adózással kapcsolatos
témában űz
u donsagokrol
hetente összefoglalót
keszitunk, amit
e-mailben küldünk meg.
Amennyiben a heti
hírlevelünk érdekes
lehet űz On számára,
adja meg e-mail címét
szaktanácsadójának,
vagy küldje meg a
vida(~trendcoop.hu
címre.
Trendcoop KfL
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A modositasok a kovetkezo rendeleteket erintik:
•

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfaj ták genetikai állományának tenyésztésben
történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010.
(IV. 15.) FVM rendelet

•

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tej ágazat szerkezetátala
‚‚‚‚‚„‚.~‚.‚

.

kitasat kisero allatjoleti tamogatas reszletes felteteleirol szolo 18/2011. (III. 9.)
VM rendelet
• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások
megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazda
sági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet
• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfej lesztési Alapból a fiatal erdők állományne
veléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/20 12. (III. 20.)
VM rendelet módosítása

*1

• Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák
bemutató üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet
• Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott
egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási sza
bályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet
Forrás: www.emva.hu

Szőlőültetvények sze kezetáta akításának támogatása
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2014. (111.6.) MVH KÖZLEMÉNYE
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és

-

átállításához a 2012/2013 borpiaci

évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet
alapján a 2013/2014 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtat
vány közzétételéről.

qi~

A Rendelet 16. ~ (7) bekezdése értelmében: „A támogatási kérel

‘4”

meket az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott
borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell

~

benyújtani.”

A B3050 kódszámú támogatási kérelmet az előírt mellékletek csa
tolásával együtt 2014. április 1-je és 2014. július 15-e között kell
benyújtani postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések
Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére az alábbi címre:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest Pf. 407.
A 2014. április 1-je előtt, vagy a 2014. július 15-ét követően benyújtott (postára adott)
támogatási kérelmet az MVH PKI érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Támogatási kérel
met kizárólag már megvalósított tevékenységre lehet benyújtani.
Forrás: www. mvh.gov. hu

2021-ig marad az egységes területala ú támogat ‘si ren szer
Magyarországon az egyszerűsített területalapú támogatási
(SAPS) rendszer 2021-ig marad.
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Czerván György ajelenleg is működő SAPS rendszer hazai
előnyei között hangsúlyozta, hogy a magyar gazdák által
jól ismert konstrukció a közvetlen támogatások széleskörű

igénybevételét és költségvetési keretösszegek teljes felhasználását biztosítja.
Ezen felül kiemelte, hogy a SAPS rendszer működésének elvéből fakadóan nincs referen
ciaév, tehát az adott tárgyévben a termőföld tényleges használója kérelmezheti a területala
pú támogatást. Ismertette 2015-től várható Új Közös Agrárpolitika (KAP) Magyarországon
bevezetendő modelljét, az új támogatások kötelező és önkéntes elemeit is. Elmondta, hogy
a mezőgazdasági termelők generációváltásának biztosítása érdekében a fiatal gazdák külön
támogatáshoz jutnak. A kormánydöntés értelmében a kisgazdaságok egyszerűsített támo
gatási konstrukciójának alkalmazására is lehetőség nyílik 2015-től.
Czerván György fontos elemként említette, hogy a társadalom által is elfogadott, a valós
teljesítményeken nyugvó termeléshez kötöttjogcímek révén, a munkaintenzív, Úgyneve
zett érzékeny ágazatok (p1. zöldség, gyümölcs, szarvasmarha) támogatására a jelenlegi
nél nagyobb összeg lesz fordítható.

Az államtitkár továbbá összegezte és szemléletesen ábrázolta a 2010 és 2013 között
számszerűsíthető nemzetgazdasági eseményeket, az ágazatban bekövetkező főbb folya
matokat, valamint az elért igen kedvező makrogazdasági eredményeket.
Forrás: VM Sajtóiroda www.kormany. hu

Fiatalgazdák többiettámogatása
A fiatal gazdálkodók 64 euró mintegy 19-20 ezer forint többlettámogatásra is számít
-

-

hatnak az alaptámogatáson felül az unió Új pénzügyi ciklusában a Közös Agrárpolitika
(KAP) Magyarországnak járó közvetlen támogatási forrásaiból

-

jelentette ki Feldman

Zsolt Budapesten, a Fiatal Gazda Konferencián. Várhatóan a plusztámogatás az egy hek
tárra jutó átlagtámogatás 25 százaléka lesz, és maximum öt évig adható. A VM-ben úgy
számolnak, hogy évente ezt a támogatást mintegy 9 ezren vennék igénybe az Új uniós
költségvetési időszakban.
Forrás: www.kormany.hu, wwi’v.emva.hu
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Birtokmaximumo 2014. januá 1-tő!
A törvény alapján a f?Mdbirtok maximuma 1200 ha lehet, az állattartó telepek és vetőmag
előállítók esetében 1800 ha. A Saját tulajdon nem haladhatja meg a 300 ha. Kikerült azon
ban a törvényből a családi gazdaságok méretét 500 hektárban maximáló rendelkezés.
Forrás. www.piacesproJit.hu Agrárunió
‚

Cukorrépa termelést segítő támogatás
‘1’ ri(J.
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A kormány fontosnak tartja a 2014. évi cukorkvóta alapanya
gának hazai megtermelését és a cukorrépa-termesztés hosszú
távú fenntartását, ezért Új támogatási konstrukciót dolgozott ki

~

a 2014. évre. Ez biztosítja majd a hazai cukorkvótához szüksé
ges cukorrépa megtermeléséhez és a gazdálkodás biztonságá
hoz szükséges anyagi feltételeket.
I

4
.~

.‚

‘
‘

.

—

. -.

A VM 600 millió forint de minimis támogatást nyújt a 2014.
*~

~

~
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évre, termeléshez kötötten a gazdáknak. A támogatás mértéke

.~

3 euró/répatonna de legfeljebb 15000 euró gazdálkodónként.
Ezt követően a támogatási rendszer második elemeként a tárca
a szerződött mennyiség és terület fliggvényében a korábbi nemzeti kiegészítő támogatás
bázisán további legfeljebb 1,57 milliárd forintnyi jövedelempótló támogatást nyújt a
répatermelőknek.
A Közös Agrárpolitika változása miatt 2015-től a VM-nek már lesz lehetősége

más

ágazatok mellett a cukorrépa termelést közvetlenül segítő, teljes egészében termeléshez
kötött támogatás uniós pénzből történő fizetésére.
Forrás: www. kormany. hu

Róna 1 és GK Á on középérésű silócirok

Róna 1:
Kiváló termőképességű, középérésű hibrid, az éréscsoport standardja.
Genetikai termőképessége 80-85 tJha zöldtermés és 25-28t/ha száraz
anyag termés. Jól bokrosodó, lédús szárú, nagy cukortartalmú.

GK Áron:
Kiváló termőképességű, középérésű hibrid. 6-8 nappal későbbi érésű, mint a Róna 1.
Genetikai termőképessége 90-95 t/ha zöldtermés és 27-30t/ha szárazanyag termés. Jól
bokrosodó, lédús szárú, nagy cukortartalmú.
A silócirkot szilázsként főként szarvasmarhák és juhok téli tömegtakarmányozására hasz
nálják. Aszályos évben, gyengébb területeken többet terem a silókukoricánál.
Forrás: www.gk-szeged. hu

A szervestrágyázás kedvező hatásai
A szerves trágyák kedvező hatása régóta ismert, az istállótrágya, hígtrágya, komposzt,
zöldtrágya alkalmazásának hatásait tudományos kísérletekkel is igazolták. Az intenzív
gazdálkodás viszonyai között szerepe csökkent, a termésátlagok hatékony növelésére
a szerves trágyáknál jóval nagyobb hatóanyag-tartalmú műtrágyákat alkalmazzák. A
szerves trágyák alkalmazásának előnyei közt a makro- és mikroelem tartalmukon kívül
elsősorban a talaj fizikai-kémiai, valamint biológiai tulajdonságaira gyakorolt kedvező
hatásokat említhetjük.
Kedvezó’ hatásai:

• Javítja a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait. A talaj szerkezetét előnyösen befolyá
solja. A homok talaj okban a kolloidok tartalmát növeli, a túl kötött talaj okra pedig
lazító hatású.
• Kedvezően hat a talaj kationcserélő képességére, pufferkapacitására.
• Aktívabb talajéletet biztosít, a mikroszervezetek számára szénforrásul szolgál.
• A lebomlás során keletkező széndioxid elősegíti a tápanyagok oldódását.
• Vitaminokat, hormonokat, növényi serkentő anyagokat visz a talajba, előnyösen
hatnak a mikroflórára és kultúrnövényekre.
• Növeli a talaj makro- és mikroelem tartalmát.
• A talajt tartós humuszanyagokban is gazdagítja.
A kiszórt istállótrágya (almos trágya) adagja annak beltartalmától, a talaj tápanyag-ellátott
ságtól, a növénykultúrától és a rendelkezésre álló trágya mennyiségétől fligg. Az istállótrágya
bedolgozásakor arra kell törekednünk, hogy az talajjal egyenletesen és jól elkeveredjen.
Forrás: www. tankonyvtar. hu, Növénytermesztés Gazdakönyvtár

Az ívóvíz szerepe a tej elő tehenekné
Az állat vízszükségletének nagyobbik részét az
ívóvízzel, kisebb részét a takarmányokban lévő víz
zel fedezi. Fontos a szakszerű itatás. A vízfogyasztást
befolyásolja a testtömeg, a termelés mértéke, biológiai
állapot. A legjobb módszer, ha az állat tetszés szerint,
bármikor vízhez juthat. Az ivóvíz biztosítása szar
vasmarhánál, ezen belül a tehénnél különösen fontos,
hiszen az óriási mennyiségű tömegtakarmány felvéte
léhez jó étvágyra is szükség van, ehhez kell az ívóvíz.

A tehén ivóvízigénye literben= 20+(1,6*napi tejhozam kg)

Tesztüzemi

A felnőtt szarvasmarha minimális napi vízigénye: 50-60 liter, de egy 600 kg-os tehén

partnereink
keresik kínálják:
—

napi 30 kg-os tejtermelésnél 90-100 liter, napi 40 kg-os tejtermelésnél 110-130 liter
vizet megiszik. A vízfogyasztását természetesen befolyásolja a takarmány víztartalma: a

Vetőmag.

zöldtakarmány vegetációs vize a vízigény 40-70%-át, a lédús takarmányoké pedig akár

Szarvasmarhánál a vízivási csúcs, megfigyelések szerint két fő időszakra esik: a tömeg-

növényvédőszer vásárolható Ujlengvelben!
Termenyf lvasarlas az
év minden időszakában!
Érd.: Váradi János

takarmány fogyasztásának idejére és közvetlenül a fejés utáni időre.

Te!.: 30/211-2996

A jó ivóvíz üdítő hatású, hőfoka 8-15 celsius fok, színtelen, szagtalan, átlátszó, nem

.
Termelői tuja vásár

50-60%-at is fedezheti.

zavaros, kellemes ízű, élvezhető,
Forras: www.agraroldal.hu, Dr.Boo Istvan

Az étkezési búz
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Lacaune (~ancia) ~uh
törzstenyészetből
növendék jerkék és
kosok eladók.
Érd.:0630-3382304
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Európa legnagyobb
pincefalujába:
KOVÁCS BORI{ÁZ
családi pincegazdaság,
Hajós-Pincefalu,
54.sz. Út mellett,
tel.:06-78/404-947

A mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezés elle

védelem

Celja: A mezogazdasagi tevékenységbol szarmazo nitrat vegyületek altal okozott vizszennyezés csökkentése, illetve megelőzése a nitrátérzékeny területeken.
Nitrátérzékeny területen a helyes mezőgazdasági gyakorlat (HMGY) szabályainak betar
tását ellenőrzi a hatóság. A HMGY előírásai a következőkre terjednek ki:

Novor permetező
eladó30/963-8011
Monoron
Te!:

bo yi
armány
•‘Ibanta a ányo
~‚ala bta a ányo
~y~gysz~r~ ít”k
vásárolható i le
end-1het’~
rd.: őrin zi ihály,
el.: 0/ 5-.28
.

.
Előnevelt tojótyúkok
kaphatók Pilisjászfalun a
Gallus Tojástermelő Kf~
nél akár 2 db-tól.
Erd: 26/373-695
.

Szerves trágyával kijuttatható nitrogén (N) hatóanyag mennyiségi korlátozásának betartá
sa. (N hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg 170 kg/ha értéket)
Lejtős területen, felszíni vizek környezetében történő trágyázás feltételei. (12%-nál mere
dekebb lej tésű területre műtrágya és szerves trágya csak a jogszabályi feltételek mellett
alkalmazható. 17%-nál meredekebb lejtésű területre trágya nem juttatható ki.)
Trágyakijuttatási tilalmak.
Hígtrágya mezőgazdasági területen történő felhasználására vonatkozó engedély megléte.
(Hatósági engedély birtokában használható fel mezőgazdasági területen.)
A műtrágya felhasználásához szükséges talajvizsgálati eredmények megléte.
(Nitrátérzékeny területen a szükséges műtrágya mennyiséget 5 évnél nem régebbi talaj-

Díszfa, gyümölcs és
erdészeti fafajok telepí
téséhez szaporítóanyag
vásárolható kis és nagy
tételben közvetlenül a
termelőtől!
Érd.: Jaksics György
tel.: 53/313-546,
30/9623-373
.
Kimaradt, römlott
takarmányt (lucerna
bála, silókukorica),
valamint tisztítási
mellékterméket
vásároinék.
Érd.: 30/324-6 102.

vizsgálat alapján kell meghatározni.)
Trágyatárolóra vonatkozó követelmények betartása (csak a kialakításra vonatkozó határ
idők lejárta után). (Állattartó telepen képződött trágyát szivárgásmentes, szigetelt, műsza
ki védelemmel ellátott tárolóban kell gyűjteni. A trágyatároló kapacitásának legalább 6
havi trágya befogadására kell elegendőnek lennie.)
További részletek a www.kolcsonosmegfeleltetes.hu honlapon Jogszabályban foglalt
gazdálkodási követelmények JFGK 4. pont alatt találhatóak.
Forrás: www. kolcsonosmegfeleitetes. hu

.
Újhartyánban kiváló
genetikai állományú
hússertés választott
malacok, süldők
(hízlalásra és tenyész
tésre), továbbá vemhes
kocák vásárolhatók,
előj egyezhetők.
Nyíri József,
Telefon: 70/551-1795
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HITELESÍTŐ Kit.

TRENDCOOP Kit.

5000 Szolnok, Damjanich u. 1. 1/2.
Tel. fax: 56 420-002, 5 12-580, 5 12-581
E-mail: szolnok(~hite1esitotanacsado.axelero.net

2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 16 1.
Tel.: 29/360-142 Fax: 29/362-470
E-mail: trendcoor~trendcoop.hu
1094 Budapest, Viola u. 16-18. I. em. 108.
Tel./Fax:+36/1/2 15-3598
Honlap: www.trendcoop.hu

