
2012  október /november

A   R É G I Ó   E L S Ő   AG R Á R L A P JA!

Ez óriási!

Komplett megoldást kínáló 
korai posztemergens 
gyomirtás a kukoricában, 
egyedülálló évelő kétszikűek 
elleni hatékonysággal.

• Speciális korai poszt összetétel
• Széles hatásspektrum
• Hosszú tartamhatás
• Gyors hatáskifejtés



2 MEZSGYEFÓRUM

A vidékfejlesztési miniszter augusztus 6-i 
hatállyal kinevezte a Magyar Agrárkama-
ra Átmeneti Elnökségének 20 tagját, a 
testület élére pedig Győrffy Balázs Vesz-
prém megyei országgyűlési képviselőt, a 
MAGOSZ alelnökét. Az átmeneti elnökség 
az új kamarai törvény értelmében előké-
szíti és lebonyolítja a kamarai választáso-
kat, és az új köztestület megalakulásáig 
jogfolytonosan átveszi a jelenlegi megyei 
agrárkamarák és az országos kamara ve-
zetését.
 Az Átmeneti Elnökség feladata többek 
között a választási szabályok kidolgozása 
az „egy tag-egy szavazat” elve alapján, 
a tagnyilvántartási rendszer felállítása, a 
választói névjegyzék összeállítása és az új 
kamara alapszabály-tervezetének megal-
kotása. A vidékfejlesztési miniszter a me-
gyei küldöttválasztó gyűlések időpontját 
2013. február 1-21. közé, míg az országos 
küldöttválasztó gyűléseket 2013. március 
9.-re tűzte ki.
 Az Országgyűlés 2012. szeptember 
11-én elfogadta az augusztusban ha-
tályba lépett új agrárkamarai törvény 
módosítását. A módosításokra a válasz-
tási regisztráció és az átmeneti működés 
megkönnyítése érdekében volt szük-
ség. Fontos változás, hogy 2 hónappal 
meghosszabbodik a regisztrációra ren-
delkezésre álló idő: a tagságra kötele-
zetteknek november 30-ig kell bejelent-
kezni a Magyar Agrárkamara honlapján 
(regisztracio.agrarkamara.hu vagy www.
agrarkamara.hu) az agrárkamarai vá-
lasztási tagjegyzékbe, és eddig kell 
megfizetni az 5.000 Ft összegű egyszeri 
nyilvántartásba vételi díjat is. Ez a fel-
tétele annak, hogy a leendő tagok részt 

ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR AGRÁRKAMARA

A Mezsgye bemutatja:

Rácz Imrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Agrárkamara átmeneti elnökét

Rácz Imre személyében új elnök (úgynevezett átmeneti elnök) 
irányítja az Agrárkamara tevékenységét Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében. A lapunkban részletesebben is ismertetett 
változások következtében a Parlament által elfogadott tör-
vényben előírt választások előkészítése, a folyamatos munka 
koordinálása tartozik az új, átmeneti elnök feladatai közé.
 Rácz Imre érdeklődése már fiatalon a mezőgazdaság irá-
nyában terelődött. Mint agrárvállalkozó, már a rendszerváltás 
előtt is egyéni vállalkozóként tevékenykedett az agrárszolgál-
tatásban. Közel 120 hektáron maga is gazdálkodik, a területé-
nek jelentősebb részén zöldség-gyümölcstermesztéssel fog-
lalkozik.
 Társadalmi tevékenységei 2002-ben a Balkány város önkormányzati képviselő vá-
lasztással kezdődtek, ekkor sikeresen bekerült az önkormányzati képviselők sorába, 
mely tisztséget azóta is folyamatosan betölt. 2007 tavaszán a térségi Gazdakör elnö-
kének választották, majd az év végén a MAGOSZ országos elnökségi tagja lett, 2010-
ben a megyei közgyűlés mezőgazdasági bizottságába is bekerült.
 Megkapta az IPOSZ ezüst-és aranykoszorús mestere címet, később birtokosa lett 
a Westsik Vilmos Tájfejlesztési Alapítvány kuratóriuma által a Kiváló homoki gazda 
kitüntetésnek, ,,a Nyírség mezőgazdaságának fejlesztése érdekében kifejtett tevé-
kenységéért” és idén augusztusban megkapta a VM Aranykoszorús Gazda kitünteté-
sét „példa értékű gazdálkodói munkájáért, a vidék, a megye gazdái érdekeinek képvi-
seletéért”.
 Elképzeléseiről, terveiről szólva elmondta, hogy a változások kedvező hatással le-
hetnek a családi gazdaságok jövőjére, arra, hogy még többen élhetnek meg majd a 
termőföld jóvoltából. A kötelező tagság pedig reményei szerint egységbe foglalhatja 
majd a termelés, a feldolgozás és a kereskedelem szereplőit s mindez jótékonyan hat-
hat a teljes agrárium jövőjére is. 

MINTEGY 400 EZER TAGJA LEHET AZ ÚJ SZERVEZETNEK

vehessenek a jövő év elején esedékes 
kamarai választásokon. A későbbiekben 
az éves tagdíjat a tagok gazdasági súlya 
alapján, sávosan határozzák meg, felső 
határa egymillió forint lesz. A nyilvántar-
tásba vételi díj és a tagdíj adók módjára 
behajtható lesz.
 Az Átmeneti Elnökség megkezdte az 
agrárkamara átalakítását, az új köztestü-
let alapjainak kiépítését. Létrejött 15 ka-
marai osztály, ebből 6-6 a mezőgazdaság 

2012. augusztus 1-jén hatályba lépett az új Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény. 
A jogszabály alapján a hazai agrártermelői és élelmiszeripari szektor gya-
korlatilag valamennyi piaci szereplője – a gazdasági társaságoktól az 
őstermelőkig – kötelezően tagjává válik a jövő év elején megtartandó 
országos kamarai választások révén létrejövő új agrár köztestületnek.

és az élelmiszeripar, 3 a vidékfejlesztés 
képviseletére. A tervek között szerepel az 
eddig egymással párhuzamosan működő 
falugazda-, tanácsadó- és szaktanácsadói 
hálózat egyesítése, és helyettük egy olyan 
jól szervezett rendszer létrehozása, amely 
gyors, pontos és használható információ-
kat nyújt a termelőknek.
 A várhatóan mintegy 400 ezer taggal 
megalakuló új szervezet legfőbb feladata 
a hazai agrár- és élelmiszerszektor egy-
séges és hatékony képviselete, verseny-
képességének folyamatos erősítése lesz. 
Az új agrárkamara az eddiginél szélesebb 
körű és magasabb színvonalú szolgáltatá-
sokat fog nyújtani. A cél az, hogy a kamarai 
tagok befizetett tagdíjukért cserébe annál 
sokkal nagyobb értékű szolgáltatásban ré-
szesüljenek.

Győrffy Balázs
a Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke
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MEZSGYE FÓRUM
A laptulajdonos a 

Nyír-Press Kft. 
engedélyével 

kiadja és gondozza 
a KA-PRI-PRESS Kft.

Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 3–5.
Tel./Fax: 42/788-628

kalenda.zoltan@upcmail.hu
Rácz Zoltánné, 

mellékletek szerkesztője, 
Nádasi Zoltán, 

stratégiai szerkesztő

A Kamara Kamera melléklet a 
szabolcs-szatmár-beregi NVT 

tanácsadóinak 
közreműködésével készül.

A lapunkban megjelent 
anyagok átvételéhez és 

utánközléséhez a kiadó enge-
délye szükséges!

Az (X)-szel jelölt írásaink 
PR és marketing céllal 

kerülnek megjelentetésre és 
nem minden esetben tükrözik 
a szerkesztőség véleményét! 

Felelősséget ezért 
a hirdető visel!

www.mezsgyeforum.hu

ISSN 2060-5994
B/SZI/2181/Sza/1994

Tördelés, nyomdai előkészítés:
www.talpasdesign.hu

Nyomdai munkák: 
Veszprémi Nyomda Zrt.

Felelős vezető: 
Nyárainé Zehán Judit.

A Mezsgye Fórumot terjesztjük: 
országos kiállításokon, szakmai 

bemutatókon, a kamarák 
regionális programjaiban, a 

falugazdászok és 
NVT tanácsadók 

közreműködésével, a megyei 
Gazdaköröknél, mezőgazdasági 

szakboltokban, valamint 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Agrárkamarai hálózatában 
(valamennyi tag kézhez kapja!). 

Terjesztőnk az Inform Média.

E számunk 4000 példányban – 
auditálható – jelent meg!

A változások korát éljük. Miért pont mi maradnánk 
ki a történések sodrából… Hogy túl vagyunk  létezé-
sünk 21-ik esztendején és immáron javában benne 
járunk nagykorúságunk éveiben, a tinédzser kort 
kinőve lassan felnőtt fejjel kezdünk gondolkodni. 
Megfontoltan, ám lendületünket, szorgalmunkat, 
ifjonti lelkesedésünket is megtartván szeretnénk a 
jövőben valamennyi olvasónknak, partnerünknek is 
megmutatkozni.
 Fő vonalakban természetesen továbbra is meg-
maradt hitvallásunk, miszerint mi vagyunk őértük, az 
imént is felsoroltakért.
 Ennek jegyében próbáljuk színesíteni, változa-
tosabbá tenni lapunkat. Külcsínben és belbecsben 
egyaránt. Reméljük újdonságainkat jó szívvel fogad-
ják az érintettek. Ígérjük, hogy csapatunkon tovább-
ra sem fog múlni. Pontosabban, rajtunk fog múlni: a 
lap  színvonala, tematikája s hogy időben, teli aktu-
alitással érkezzünk meg az olvasóhoz, hirdetőhöz, 
érdeklődőhöz – mindazokhoz, akiknek fontos a ma-
gyar agrárium holnapja és holnaputánja.
 S persze nem feledve az oly sokat emlegetett 
aranyigazságot, mi szerint  a Földet s ezt a földet mi 
csupán kölcsönbe, használatra kaptuk. Utódainkkal 
kell elszámolnunk, ha rosszul sáfárkodunk erőivel…
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A mezőgazdaságban a vadkár 
folyamatosan jelentkezik. Tud-
juk azt is, hogy tulajdonképpen 
egész évben jelen van. A búza 
betakarítása után a szarvas már 
is a napraforgót veszi célba, 
ezután pedig a kukorica is ve-
szélybe kerül. A vaddisznó kárt 
folyamatosan realizálhatunk, 
ősszel pedig kezdődik a szar-
vasbőgés időszaka. A nyúl és az 
őz főleg télen rágja meg a fiatal 
fák törzsét, és a taposási kár is 
jelentős terméskiesést okoz. 
 A mezei nyúl és a fácán szin-
te a legtöbb helyen; a szőlő-
ben, a gyümölcsösökben, de a 
szántóföldeken, az erdősítés-
ben, valamint a csemeteker-
tekben okoz kárt.
 Tudunk védekezni a vadkár 
ellen biológiai megelőzéssel, 
mechanikai vagy elektromos 
védelemmel és kémiai riasztók-
kal is. Az alábbiakban néhány 
védekezési formát taglalok, ill. 

VADKÁR MEGELŐZÉSE 
A MEZŐGAZDASÁGBAN

azok esetleges problémáira is 
rátérek:

Mechanikai védelem: 
 Leggyakoribb, és egyben a 
legismertebb módja a vadkár 
elleni védekezésnek a kerítés. 
A kerítés készülhet huzalból, 
fonatból, paneles elemekből, 
deszkából. A gyümölcsfákat 
pedig körülvehetjük műanyag- 
vagy drótfonattal.

 Probléma: a drótháló nem 
mindig hatékony, mivel a nem 

Újra itt az ősz és a gazdák zöme ilyenkorra eldöntötte, hogy mek-
kora területen és milyen őszi kalászost fog vetni. Az utóbbi évek 
egyike sem volt optimális a gazdálkodásra, ezért egyre nagyobb 
szakmai kihívás elé állítja a gazdálkodókat, hogy nyereséges ma-
radjon a kalászos gabonatermesztés. 

Szaporítóanyag választás
 A piacképes végtermék előállításához a legfontosabb a jó mi-
nőségű szaporítóanyag használata. A farmjogot kihasználva so-
kan visszavetnek, ezzel csökkentve a ráfordítási költséget. Azon-
ban örök igazság, hogy a „vetőmagon nem szabad spórolni”! A 
fémzárolt vetőmag folyamatosan ellenőrzött terméket garantál, 
amit egy független állami szervezet ellenőriz. A fémzárolt vető-
mag garantáltan fajtaazonos, valamint magasabbak a csírázási- 
(min 85%), tisztasági- (min 95%) és genetikai- (ellenálló-képes-
ség, terméspotenciál, beltartalmi érték stb.) értékei.

Csávázás
 A vetőmagcsávázás olyan növényvédelmi kezelés, amellyel a 
legolcsóbban, környezetkímélőn dolgozhatunk, valamint egyes 
kórokozók ellen pedig ez egyetlen védekezési lehetőség. Mivel a 
különböző kórokozók a talajból, a magból vagy a fertőzött növé-
nyi maradványokról egyaránt fertőzhetnek, a hagyományos állo-
mánykezelési eljárással nem tudunk védekezni ellenük, általános 
védelmet pedig csakis a csávázás képes biztosítani a vetőmag 
számára. Napjainkban a csávázás a fémzárolt vetőmag esetében 
gyakorlatilag követelmény.

Elővetemény hatás
 A jó termés záloga, a megfelelő elővetemény. Ugyanakkor a 
hazai szántóföldi növénytermesztés rendkívül egyoldalú, a gabo-
nanövények (kalászosok és kukorica) együttes területe évente kb. 
65%. A jó előveteményekkel az a probléma (hüvelyes növények, 
repce, korai burgonya, lucerna, stb.), hogy vetésterületük rend-
kívül alacsony. Korán lekerülő napraforgó után megfelelően elvé-
gezhetőek a talajmunkák, bár a következő évben árvakelésként 
plusz költséget okoz. Kukoricát követően a vetésig ideális talaj 
csak hosszú ősz esetén készíthető. 
 Ezért gyakran kalászos után újra kalászos kerül, azonban ez a 
legrosszabb elővetemény. Egymás utáni évben, önmaga után vetve 
a legalacsonyabb terméseket adta az eddig végzett valamennyi kí-
sérlet során. Ennek az egyoldalú tápanyaghasználat mellett a leg-
főbb oka a növényvédelmi nehézségek halmozott jelentkezése.

Vetésidő megválasztása
 A vetés idejét úgy válasszuk meg, hogy a növény a tél beálltáig 
kellőképpen megerősödhessen. Kalászosok optimális ideje fajtól 
függően szeptember elejétől október közepéig. A korai vetés bu-
ján fejlődik, így a hó alatt könnyen kipállik, így romlik a télállósá-
ga. Megkésett vetés a tél beálltáig nem tud megerősödni, köny-
nyen kifagy.
 Ahhoz, hogy a betakarítás eredményes legyen még számos 
döntést kell meghozni a termelés alatt, de a legfontosabbakat 
mindig ősszel, hiszen az itt elkövetett hibák már később nem ja-
víthatók ki. 

Szaniszló Gábor
ügyfélszolgálati tanácsadó

Ki mint vet, úgy arat!
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bekerített területek fokozottan káro-
sodhatnak.
 A kerítés védőhatását fokozni lehet 
még az ún. szemöldökfa alkalmazásá-
val, amely jobban láthatóvá teszi a vad 
számára, nem kísérli meg a kerítés át-
ugrását.

Elektromos védelem:
 Ma már, a rendkívül drága művelé-
si költségek és terményárak korában 

fontos a vadkárelhárítás. Igen jó véde-
kezés a villanypásztoros védelem.

Hang- és fényhatás védelem:
 Önműködő karbidágyúkat hasz-
nálnak hangvédelemre, amelyek éles 
hangja elriasztja a vadakat. Léteznek 
fényérzékeny elektromos automaták 
is, működésük úgy történik, hogy az 
automata az esti sötétedéskor bekap-
csolja a szerkezetet, és az rendszere-
sen, vagy mozgásra villan, és hozzá 
robbanó hangot is ad.
 Probléma: a karbidágyú és ultra-
hangot kibocsátó eszközök megszo-
káshoz vezethetnek.

Biológiai védelem:
 Fontos, hogy a vadriasztó vegysze-
rek tartós riasztó hatásúak legyenek, 
mindemellett a megvédendő kultúrát, 
embert, állatot ne veszélyeztessék.
Biológiai védekezés még a megfelelő 
fafaj megválasztás (elegyes telepíté-
sek, értéktelen rágófajok), erdőműve-
lési munkák vadra gyakorolt hatása-

inak figyelembe vétele, vadföldek és 
vadtakarmányozás.
 Megkülönböztetünk még kémiai 
védekezést is: ez kellemetlen szag, 
vagy ízhatást jelent. Egyedi vagy te-
rületre való kijuttatás ennek a gya-
korlata. Problémája viszont, hogy a 
riasztó anyagok megszokáshoz ve-
zethetnek, ill. nem minden fafajon le-
het alkalmazni.
 Mindezek mellett a vadkár meg-
előzésében részt kell vennie mind a 
vadászoknak, mind a földhasználók-
nak egyaránt: A 1996. évi LV., a vadak 
védelméről, a vadgazdálkodásról, va-
lamint a vadászatról szóló törvényből 
tudjuk, hogy:
 78.§ (1) A jogosult (vadász, vadgaz-
dász) a károk megelőzése érdekében 
köteles: 
a)  amennyiben a vad életmódja ezt 

indokolja, annak elriasztásáról gon-
doskodni;

b)  a károkozás közvetlen veszélye ese-
tén az érintett föld használóját érte-
síteni;

c)  a vadászati jog gyakorlását úgy kell 
megszervezni, hogy az a föld hasz-
nálatával összefüggő gazdasági te-
vékenységgel összhangban legyen;

d)  szükség esetén vadkárelhárító va-
dászatokat tartani. 

 79.§ (1) A föld használója a vad-
károk, valamint a vadban okozott károk 
megelőzése érdekében: 
a) köteles a vadkár elhárításában, ille-

tőleg csökkentésében közreműköd-
ni;

b) köteles a károsodás vagy a károko-
zás közvetlen veszélye esetén a va-
dászatra jogosultat értesíteni;

c) köteles a vadállomány kíméletéről 
megfelelő eljárások alkalmazásával 
gondoskodni;

d) jogosult a vadállomány túlszapo-
rodása miatt a vadászati hatóság-
nál állományszabályozó vadászat 
elrendelését kezdeményezni.

Hreskóné Vass Judit
      tanácsadó

Az Új Pálinka Ünnepe Tarpán
A világhírű szatmári szilva és az egyéb zamatos, tájjellegű gyümölcspárlatok, 
valamint a szilvából készült ételek hagyományőrző fesztiválját, a Szatmár-
Beregi Szilvanapokat minden esztendőben szeptember végén rendezik meg 
Tarpán. A szatmári szilváról és a belőle készült termékekről szólt minden ezen 
a két napon. Az elsőn szakmai zsűri értékelésében zajlott le a pálinkaverseny, 
majd a második napi program, az Új Pálinka Ünnepe már a nagyközönségnek 
szólt. A helyszínen, a tarpai művelődési ház kertjében a rendezvényre ellá-
togatók megkóstolhatták a legjobb pálinkákat, s a szilvából helyben készült, 
egyéb (pl. rézüstben főtt lekvárt, tájjellegű szilvás ételeket, aszalványokat, 
stb.) termékeket is.

Nádasi Zoltán
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Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfo-
gadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazda-
sági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 
2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusz-
tus 1-től hatályba lépett törvény kötelező 
tagságot ír elő az agrárszektor és az élel-
miszeripar valamennyi piaci szereplője 
számára a közeljövőben kiírandó országos 
kamarai választások nyomán létrejövő új 
Agrárkamarában. Ezáltal minden olyan 
természetes személy és gazdálkodó 
szervezet, aki a törvény meghatározása 
szerint agrárgazdasági tevékenységet 
folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai 
tagságra. A tagnyilvántartás összeállítá-
sa és az agrárkamarai választások sikeres 
megszervezése érdekében a törvény elő-
írja, hogy az agrárkamarai tagságra kö-
telezettek kötelesek: bejelentkezni az 
agrárkamarai nyilvántartásba, és 5.000 
Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.
 A törvény 2012. szeptember 18.-tól ha-
tályos módosításával tehát a leendő ka-
marai tagok legkésőbb 2012. november 
30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara 
honlapján (www.agrarkamara.hu) talál-
ható online regisztrációs felületen be-
jelentkezni az agrárkamarai nyilvántar-
tásba, valamint (átutalással vagy postai 
csekken) befizetni a kamarai hozzájáru-
lást az ott közzétett számlaszámra. 
 Regisztrációra kötelezett minden ter-
mészetes és jogi személy, aki a törvény 
alapján agrárkamarai tagságra kötele-
zetté válik, azaz agrárgazdasági tevé-
kenységet folytat. Fontos tudni, hogy ha 
valaki egyszerre több önálló vállalkozá-
sa révén is kötelezett a kamarai tagságra 
(mert pl. őstermelő és gazdálkodó szerve-
zet tulajdonosa egyben), akkor minden 
érintett vállalkozását külön kell regiszt-
rálnia.  A bejelentkezés alól mentesülnek 
azok, akik tagjai: a Magyar Állatorvosi Ka-
marának, vagy a Magyar Növényvédő Mér-
nöki és Növényorvosi Kamarának, vagy a 
Magyar Vadászkamarának vagy más vadá-
szati szakmai szervezetnek, vagy valame-
lyik hegyközségnek, de csak akkor, ha az 
e tagságukkal összefüggő tevékenységen 

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI 
REGISZTRÁCIÓ
NOVEMBER 30-IG!

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

kívül más agrárgazdasági tevékenységet 
nem folytatnak. Fontos, hogy az ebbe a 
körbe tartozóknak a regisztrációs felületen 
erről külön nyilatkozniuk kell!
 Az Agrárkamara felhívja a regisztrálók 
figyelmét az e-mail cím megadásának 
fontosságára, mivel a kamara ezen keresz-
tül fogja folyamatosan tájékoztatni tagjait 
az őket érintő tudnivalókról (pl. a kamarai 
választásokkal kapcsolatosan, továbbá ide 
küldi a visszaigazolást is a sikeres regisztrá-
cióról). A regisztráció során ki kell választa-
nia a törvény által felsorolt agrárgazdasági 
tevékenységek közül azt, amely alapján 
a kamarai szakmai osztályokba való be-
sorolását kéri. Javasolt, hogy itt a vállalko-
zására leginkább jel-
lemző, illetve abban 
legnagyobb gazda-
sági súllyal szereplő 
tevékenységét jelöl-
je meg. A kitöltés vé-
gén, a bevitt adatok 
véglegesítése után 
a rendszer elkészí-
ti és a képernyőn 
megjeleníti a re-
gisztráló egyedi ka-
marai nyilvántartási 
számát, valamint a 
regisztráció vissza-
igazolását. NAGYON 
FONTOS: RegisztRáci-
ója hitelesítéséhez fel-
tétlenül le kell tölteni 
és ki kell nyomtatni a 
visszaigazolást, majd 
saját kezű aláírással 
ellátva postázni kell 
egy példányt a Rajta 

megjelölt címRe legkésőbb 2012. november 
30-ig. Ennek hiányában a regisztráció ér-
vénytelen!
 A regisztrációnként 5.000 Ft összegű 
kamarai hozzájárulás megfizetésének 
határideje szintén 2012. november 30. 
A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt 
követően történhet meg, hogy a kamarai 
hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárka-
mara erre a célra elkülönített 14100000-
10790649-02000004 számú bank-
számlájára (Volksbank). NAGYON FONTOS: 
a befizetésnél a közlemény Rovatban feltétlenül 
fel kell tüntetni az online RegisztRáció soRán ka-
pott kamaRai nyilvántaRtási számot és a „kamaRai 
hozzájáRulás” szöveget! Ennek hiányában 
az azonosítás nem lesz lehetséges, és a 
nyilvántartásba vétel meghiúsulhat!
 A regisztráló a hozzájárulás összegé-
nek beérkezése után a regisztráció során 
megadott e-mail címre elektronikus ér-
tesítést kap az Agrárkamarától a kamarai 
nyilvántartásba vételről, amely egyben a 
kamarai hozzájárulás megfizetésének iga-
zolása is. A hozzájárulás megfizetése alól 
mentesülnek azok a gazdálkodó szerve-
zetek, amelyek igazolják, hogy a gazda-
sági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 
37/A. § (2) bekezdésében foglalt regiszt-
rációs díjat a kereskedelmi és iparkama-
ra részére már befizették. A regisztráció 
során erről külön nyilatkozni kell!
 NAGYON FONTOS: a kötelező kamarai tag-
ság azokra az érintettekre nézve is kötelező, akik 
nem végzik el a RegisztRációt. Ők viszont jogo-
sítványaik egy részével nem élhetnek, azaz 
nem keRülhetnek a választói névjegyzékbe, nem 
választhatnak és nem választhatók a kamaRai te-
vékenység soRában!
 A bejelentkezés kizárólag az online 
regisztrációs felületen történhet, a ki-
töltésben segítséget nyújtanak az agrár-
kamara Gazdálkodói Információs Szol-
gálatának ügyfélszolgálati tanácsadói a 
megye 20 területi irodájában.

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara
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Egyes gyümölcsfajok termése még nagy-
részt a fán van, de már gondolkodnunk kell 
a betakarítás utáni növényvédelemről és 
egyéb teendőkről.
 A jó gazda már elvégezte a meggy, szil-
va, kajszibarack koronaalakító és egyben a 
jövő évi differenciálódást elősegítő met-
szését. Újra terjedőben van egyes korona 
típusoknál az alma zöldmetszése, amit 
szintén elvégeztek már a gazdák az inten-
zív, fél-intenzív ültetvényekben.

De mi a teendő most, 
közvetlenül a betakarítás után? 

 2012. év sajnos igen aszályosra sikere-
dett, ez nem csak a szántóterületeken, de 
a gyümölcsösökben is jelentkezett. 
 A szárazság a nyári gyümölcsökben is 
éreztette hatását, a fákon lévő gyümölcs 
nem vagy alig érte el az ilyenkor szokásos 
méretet. A szórvány gyümölcsösökben a 
fán is maradt termés igen jelentős fertőzési 
forrás lehet.
 Egyes területeken a lomb hullása már 
augusztusban, szeptemberben megtör-
tént. A fáink már nem fertőződhetnek, 
gondolhatjuk! Nagyot téved az a gazda, 
aki ilyet gondol, mert igazán most van 
nagy veszély. Fáink legyengülve, lombju-
kat kényszerűen lehullatva, tápanyag és 
vízhiányosan mennek a télbe, készülve az 
áttelelésre. A kórokozók, kártevők ott van-
nak és várják a megfelelő alkalmat a fertő-
zésre, kártételre. 
 Segítsük a fákat legalább a kórokozók, 
kártevők ellen. Mit tehet a gazda és 
mire kell figyelnie? A permetezé-
sek során a széles hatásspektrumú 
inszekticidek az idén is hatásosak 
voltak, de nagyobb mértékben ve-
szélyeztették a kártevők természe-
tes ellenségeit. Ennek megfelelően 
fokozott a rovar és atkaölő-szerek 
felhasználása. Újra probléma lett az 
atka. Az atka ellen most ősszel már 
kevesebbet tudunk tenni, de a mos-
tani atka gond előre vetítheti a jövő 
tavasz első komolyabb feladatát. Fi-
gyeljünk az atkára, főleg ha megkés-
tünk a védekezéssel és sok a szürke 
levelünk.

Alma betakarítás utáni 
védelme

 Megyei tapasztalat, hogy egyes 
helyeken erős mezei pocok felszapo-
rodás észlelhető. Vizsgáljuk át gyü-
mölcsösünket, hiszen a téli hótakaró 

Őszi növényvédelmi munkák 
a gyümölcsösökben

alatt akár 100%-os fatörzsrágást is tapasz-
talhatunk majd a hóolvadás után. Ez igen 
veszélyes lehet a 2-3 éves ültetvényekben. 
2012. ugyan nem volt egy varasodásos év, 

de ültetvényeink egy erős rezes permete-
zést megérdemelnek az áttelelő képletek 
elleni védekezéshez. A rezes permetezés a 
tűzelhalás elleni védekezésben is igen ha-
tásos. Erősebb lisztharmat fertőzés esetén 
a réz plusz kén kombináció jöhet szóba. 
 Ne feledkezzünk meg a favédő rácsok 
felhelyezéséről, ellenőrzéséről, a sérült 
rácsok pótlásáról, mert ezzel jelentős 
problémától kímélhetjük meg magunkat. A 
rágott kérgű, sérült fa legyengül, nem nő 
megfelelően, kevés termést hoz, a sebzési 
felület utat nyit egyén kórokozók, kártevők 
elszaporodásának. Rosszabb esetben a fa 
elpusztul, és pótolni kell.

Tennivalók az 
őszibarackosokban 

 A kiskertekben időszerű a hernyófogó 
övek felrakása, a törzsvédő rácsok ellenőr-
zése.
 A nagyüzemekben szükséges a mezei 
pocok állomány felmérése.
 A kora tavaszi tafrina fertőzés gyengíté-
sére jó hatású egy rezes permetezés.

Meggy, cseresznye 
ültetvények munkái

 Lombhulláskor, vagy lombhullás után 
megakadályozhatjuk a blumeriellás levél-
foltosság kórokozójának áttelelését a re-
zes permetezéssel.
 A réz jó hatású a moníliás vesszőszára-
dás, cseresznye baktériumos rákosodása, 
elhalása ellen.
 A fiatal fák törzsét a nyulak rágása ellen 
védőhálóval óvjuk.
 Házikertben a fatörzsek meszelését is 
elvégezhetjük a téli fagyás ellen.
 A tél közeledtével figyeljünk a rágcsálók 
megjelenésére (kószapocok).
 Bár a 2012. év a gombafertőzés szem-
pontjából nem volt veszélyes év, de az 
aszály miatt gyümölcsfáink ellenálló-ké-
pessége meggyengült. Ezért nagyon fon-
tos, hogy érett szerves-trágyával pótoljuk 
a tápanyagot. Végezzük el a lombhullásko-
ri permetezést, hiszen ezzel is az immuni-
tást erősítjük. Figyeljük az ültetvényünkbe 
betelepülő kis rágcsálókat, ha szükséges 
védekezzünk ellenük. Ellenőrizzük a vad-
védelmi kerítés állapotát, meglétét. Hiány 
esetén pótoljuk még a fagyok beállta előtt. 
Helyezzük fel, illetve pótoljuk a nyúlrágás 
elleni védőrácsokat.  
    

Czirják Erzsébet 
ügyfélszolgálati tanácsadó, Magyar Agrárkamara 
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A talajmintavétel nem egy 
szükséges rossz (lévén kötele-
ző az AKG programokban részt-
vevő, valamint a nitrátérzékeny 
területeken gazdálkodók szá-
mára), hanem egy igen haté-
kony eszköz a gazda kezében 
termesztett növényei műtrágya 
igényének minél pontosabb 
biztosításában, területegység-
re jutó jövedelme növelésében. 
 Talajvizsgálatok nélkül a 
tábla/parcella műtrágyázását 
„vakon” végezzük, melynek 
során a teniszezőknél ismert 
„kettős hibát” követhetjük el:
 
1. Nem juttatunk ki oda NPK 

műtrágyát, ahol viszont a 
növényünk gazdaságos ter-
méstöbblettel hálálná azt 
meg. 

2. Oda juttatunk ki NPK műtrá-
gyát, ahol a talaj már jó-igen 
jó NPK ellátottságú, és a 
NPK trágyázással nem tud-
tuk tovább növelni a termé-
sünket. A PK műtrágyázásra 
fordított összegből ezen a 

A talajmintavételek 
szükségességéről 
és módjáról
A szakszerűen elvégzett talajmintavétel, és a megbíz-
ható laboratóriumban történt talaj tápelem vizsgálat 
egy igen hatékony eszközt jelent a gazda táblája, 
parcellája N (nitrogén) P (foszfor) K (kálium) el-
látottságának becslésében, a gazdasági növény alá 
kijuttatandó NPK műtrágya igény pontos becslésében, 
így a területegységre jutó jövedelem növelésében is.

táblán egy fillér sem térült 
meg, a NPK műtrágyázás az 
ablakon kidobott pénznek 
bizonyult.

 A mintavétel során a követ-
kező fontosabb szabályokat 
kell betartanunk: 
• - Egy átlagminta maximá-

lisan 5 ha területet jelle-
mezhet. Amennyiben a par-
cella területe meghaladja 
az 5 ha-t, úgy a parcellát 
5 ha-os, lehetőleg homo-
gén területekre kell bonta-
ni. (Jegyezzük meg, hogy a 
terület csökkentése növeli 
a pontosságot). Itt jegyez-
zük meg, hogy pontosabb 
eredményhez vezet, hogy-
ha – az 1970-es, 1980-as 
évek gyakorlatának megfe-
lelően –, 10 hektáronként 2 
párhuzamosban történik a 
20-20 részmintából álló át-
lagminta képzése. Ily módon 
a műtrágyaszemcse mintába 
kerülésének esetleges torzí-
tó hatása kiszűrhető.

• A mintavételi pontok ki-
jelölését 1:10.000 lép-
tékű térkép alapján cél-
szerű végezni. Ennek 
hiányában használhatók az 
egyedi blokktérképek má-
solatai is. 

• A térképlapon rögzíteni kell 
a mintavétel helyszíneit, va-
lamint a begyűjtött minták 
azonosítóját. 

• A térképnek tartalmaznia 
kell a parcellák határait, 
azonosítóit 

• Az átlagmintát talajtanilag 
egységes területről, azonos 
szintből és egységes mód-
szerrel kell venni 

• szántóföldi kultúráknál a 
művelt rétegből (0-25 cm) 
parcellánként, de maximum 
5 ha-onként 1-1 minta, de 
még jobb, ha 10 ha-onként 
két párhuzamos minta.

• rét-legelő kultúránál 2-20 
cm mélységből parcellán-
ként, maximum 5 ha-onként 
1-1 minta, de még jobb, ha 
10 ha-onként két párhuza-
mos minta. 

• álló kultúránál 0-30, vala-
mint 30-60 cm, bogyósok-
nál 0-20, valamint 20-40 
cm szintekből kell 1-1 talaj-
mintát venni. 

 Az átlagminta részminták-
ból áll. Minél több részmintából 
rakjuk össze az átlagmintát, 
annál pontosabb eredményre 
számíthatunk. 
• rét-legelő esetén minimum 

30, szántóföldi kultúra ese-
tén minimum 20 ponton ve-
gyünk azonos tömegű rész-
mintát. 

• A mintázandó területről a 
részmintákat zig-zag vonal-
ban, vagy a két átló mentén 
vegyük úgy, hogy az a te-
rületet a lehető legjobban 
reprezentálja. 

• A mintavétel megkezdése 
előtt a talaj felületét a nö-
vényi maradványoktól meg 
kell tisztítani 

TILOS MINTÁT VENNI 
• szántóföldi kultúránál a táb-

la szélén 20 m-es sávban 
• a forgók területén 
• a szalmakazlak helyén 
• műtrágya, talajjavító anyag, 

illetve szerves trágya depók 
helyén 

• az állatok delelő helyén 
• A mintavétel OPTIMÁLIS idő-

pontja a termés betakarítása 
utáni, még a trágyázás előtti 
időszak, mikor a talaj művel-
hető állapotban van. 
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Vehető még minta: 
• az ősszel alaptrágyázott te-

rületekről a következő év-
ben a trágyázástól számított 
minimum 100 nap elteltével 

• a tavasszal műtrágyázott 
területekről a betakarítás 
után, de az utolsó trágyá-
zástól számított minimum 
100 nap elteltével 

• szervestrágyázás esetén mi-
nimum 6 hónap elteltével

 A talajmintákat a legköze-
lebbi talajvizsgálati laborató-
riumba célszerű elküldeni. AKG 
támogatásban részesülő gaz-
dálkodókra vonatkozó előírás, 
hogy a talajminták vizsgálatát 
akkreditált talajlaboratórium-
ban kell elvégeztetni, egyéb 
esetekben bármely, kellőkép-
pen felszerelt agrokémiai labo-
ratóriumban megrendelhetőek 
az elemzések.
 A teljes talajvizsgálati kör 
14 paraméter (humusz, kötött-
ség, pHKCl, CaCO3, összes só, 
NO3+NO2, SO4, AL-P, AL-K, AL-
Na, MgKCl, EDTA-Cu, Zn, Mn) 
vizsgálatát foglalja magában. 
A szűkített talajvizsgálati kör 
10 paraméter (humusz, kötött-
ség, pHKCl, CaCO3, összes só, 
NO3+NO2, AL-P, AL-K, AL-Na, 
MgKCl) vizsgálatát foglalja 
magában, ára szintén 2.500– 
3.500 Ft/minta közötti. Az el-
küldött talajminták vizsgálati 
eredményének megérkezése 
után a kiugró adatokkal kor-
rigált táblaátlag számításhoz 
minden egyes jellemzőre (pl. 
humusz %, AL-P2O5, AL-K2O, 
stb.) külön-külön a mért szám-
értékekből meg kell határozni a 
táblára jellemző átlagértéket, 
az ún. tábla átlagot. 
 A kiugró talajvizsgálati ér-
tékek kiszűrése úgy történik, 
hogy a táblára jellemző átla-
gos talajvizsgálati eredmény 
duplájánál nagyobb értékeket 
kihagyjuk az átlagszámításból. 
Itt is ügyelnünk kell ugyanak-
kor arra, hogy amennyiben egy 
egész táblarész jellemezhető 
a nagyobb talajvizsgálati érté-
kekkel, úgy ezt az elkülönülő 
táblarészt külön kell átlagolni 
és rá külön szaktanácsot kell 
adni.

Horváth Mariann, 
Ügyfélszolgálati tanácsadó

A Nitrát adatszolgáltatást 
2012. szeptember 1-től 2012. 
december 31-ig kell teljesíteni.
 A vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrát-szennyezéssel 
szembeni védelméhez szüksé-
ges cselekvési program rész-
letes szabályairól, valamint az 
adatszolgáltatás és nyilvántar-
tás rendjéről szóló 59/2008. 
(IV. 29.) FVM rendelet 10. § (2) 
bekezdésében meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezett-
séget a 2009/2010. gazdálko-
dási évtől kezdődően elektro-
nikusan is lehet teljesíteni, az 
adatlap adattartalmával meg-
egyező elektronikus adatszol-
gáltatás keretében.

Nitrát érzékeny területen to-
vábbra is be kell tartani az 
alábbiakat:
• Szerves trágyával kijuttat-

ható nitrogén mennyisége 
hektáronként nem lehet 
több 170 kg/év dózisnál. 

• December 1. és február 15. 
között tilos trágyát kijuttatni. 

• Betakarítás után könnyen 
oldódó nitrogént tartalmazó 
trágya, ammónium- és nitrát 
tartalmú műtrágya csak ak-
kor juttatható ki szántóte-
rületre, ha abban az évben 
újabb kultúra kerül ugyan-
oda. 

• Tilos a trágyázás vízzel te-
lített, fagyott, hótakaróval 
borított területeken. 

• A kiszórt istállótrágyát 
azonnal (max. 14 nap alatt) 
be kell dolgozni a talajba. 

• Hígtrágya termőföldön tör-
ténő elhelyezése talajtani 
szakvéleményre alapozot-
tan csak a talajvédelmi ha-
tóság engedélyével lehet-
séges (nem nitrát érzékeny 
területeken is), a hígtrágya 
kijuttatásánál is 170 kg/ha/
év lehet maximum a kijuttat-
ható nitrogén mennyisége. 

• Ideiglenes trágyakazal, trá-
gyaszarvas mezőgazdasá-
gi tábla szélén elszivárgás 
elleni védelem nélkül max. 

Talajvédelmi hasznos 
információk
A hígtrágya kijuttatásával és tápanyagként történő hasz-
nosításával kapcsolatos talajvédelmi előírások betartásá-
ról és a nitrát adaszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

2 hónap időtartamra alakít-
ható ki, ott, ahol a talajvíz 
legmagasabb szintje 1,5 m 
alatt van és nincs 100 m-en 
belül felszíni víz. Vízjárta te-
rületen, alagcsövezett tábla 
szélén ideiglenes trágyaka-
zal nem létesíthető. 

• Műtrágyát talajvizsgála-
tokra alapozott számítások 
alapján lehet felhasználni. 
A talaj tápanyag vizsgálatát 
legalább 5 (gyep területen 
10) évente kell elvégeztetni.

• Az állattartó telepeket szi-
getelt, a trágyakijuttatási 
tilalmi időket is figyelembe 
vevő nagyságú trágyatáro-
lóval kell megépíteni. A már 
üzemelő állattartó telepek 
trágyatárolóinak az előírá-
soknak megfelelő átalakí-
tását a nitrát-rendeletben 
meghatározott határidőre 
végre kell hajtani. 

• ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTE-
LEZETTSÉG: Nitrát érzékeny 
területen minden mezőgaz-
dasági tevékenységet foly-
tatónak az adatszolgáltatást 
megalapozó folyamatos 
nyilvántartást kell vezetni. 

 A Nitrát adatszolgáltatást 
2012. december 31-ig kell tel-
jesíteni. Az adatokat papír ala-
pú teljesítés esetén a terüle-
tileg illetékes Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igaz-
gatóságához kell benyújtani. 
 Ez évben is lehetőség van a 
papír alapú adatszolgáltatás 
mellett az elektronikus adatszol-
gáltatásra, melyhez a kitöltő fe-
lület a NÉBIH honlapján érhető el.
• Szankció: Amennyiben a 

mezőgazdasági tevékenység 
folytatója nitrát érzékeny te-
rületen az előírásokat nem, 
vagy nem megfelelő módon 
teljesíti, termőföldön a talaj-
védelmi hatóság, állattartó 
telepen a környezetvédelmi 
hatóság nitrát szennyezési 
bírság megfizetésére kötele-
zi, mely 50.000–500.000 Ft 
közötti összeg lehet. 

• Az adatszolgáltatással és az 
azt megalapozó folyamatos 
nyilvántartással kapcsolatos 
előírások megszegésének 
mértékétől függően a talaj-
védelmi hatóság 10.000–
100.000 Ft közötti bírságot 
ró ki.

 A 81/2007. (IV.25.) Kor-
mányrendelet szerint a nitrát 
érzékeny területeket a MePAR 
–ban (Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszer) blokk-
azonosítók alapján határozták 
meg. (Ez jelentheti azt is, hogy 
egy településen belül vannak 
nitrát érzékeny és nem nitrát 
érzékeny területrészek is).

Horváth Mariann
Ügyfélszolgálati tanácsadó
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Lassan véget érnek a betakarítások, kez-
dődhet a következő évi termelés előkészí-
tése. Mit tegyünk, mivel és mikor?
 Hagyományos módszerek szerint végez-
zünk egy tarlóhántást, amivel a szármarad-
ványok jelentős részét apríthatjuk, a talaj 
felső 10-15 cm-es rétegét meglazítjuk, az 
egyes talajegyenetlenségeket elmunkál-
juk. Megszokott eszköze a tárcsás boro-
na – közismert nevén a tárcsa. Ajánlatos a 
műveletet nem kihagyni, mivel az elhulla-
tott, kipergett termény szemek a következő 
kultúrában csak gyomok lennének, még a 
talajhőmérséklet lehetővé teszi a csírázást. 
Természetesen ez a gyommagvakra is igaz. 
Ne feledkezzünk meg az azonnali talajzá-
rásról sem.
 A következő évi jó terméshez elenged-
hetetlen a levegős, jó nedvességtartalmú 
talaj. A hagyományos módszerek szerint ezt 
az állapotot igyekszik elősegíteni a szántás 
művelete. Az őszi munkák esetén általában 
mélyszántásról beszélünk, ez az eltérő isko-
lák szerint ez 25-35 cm-t jelent. A szántás 
mélység megválasztásánál mindig vegyük 
figyelembe a termőréteg vastagságát. Nem 
előnyös a lemosódott, nehéz elemeket tar-
talmazó réteg felhozása, mert az jelentős 
terméscsökkenést okozhat. Próbáljuk csak 
a termőréteget forgatni, lazítani. 

 Amennyiben ez 
a levegő és a vízgaz-
dálkodás szempont-
jából kevés, ajánlott 
az ekére szerelhető 

altalajlazító alkalmazása. (2-3 vasú ekék 
esetén az első, vagy az utolsó eketest ba-
rázdájában a talpmélységtől 20-25 cm-rel 
mélyebben haladó szárnyas lazító.) A ve-
tésforgóban, általában a nyáron lekerülő 
gabona tarlóban szoktunk mélylazítást vé-
gezni. (Az ajánlott mélység 40-60 cm). 
 Visszatérve a szántáshoz, nem kell ag-
gódni a rögös, durva felület miatt. Elősegíti 
a hóréteg megtapadását és tavaszra a fa-
gyok felaprózzák.
 Más technológiát kell alkalmazni az 
őszi vetésű növények talajelőkészítésénél. 
Szükséges egy 20-25 cm mély lazítás és 
egy 10-12 cm mély vetőágy készítése. Ha-
gyományosan ez szántás, szántáselmunká-
lás tárcsával, vagy kombinátorral.
 A nagy teljesítményű univerzális trak-
torok megjelenése lehetővé tette, hogy az 
egyes mezőgép tervezők, gyártók kombi-
nált gépegységeket hozzanak létre. Szá-
mos márkánál megtalálhatók a tarlóba talaj 
előkészítést és vetést egy menetben végző 
berendezések. Közös jellemzőjük, hogy la-
zít, kever, szármaradvány aprít (mulcsoz) és 
vet. Általában a gépcsoport egy lazító kulti-
vátor sorral kezdődik, azt követi két tárcsa-
sor, egy rögtörő-tömörítő sor, majd a vető-
elemek és azok talajzáró tömörítő egységei. 
A vetőgép nehéz részei, mint a magtartály, 

Őszi talajművelés
a segédgépek a berendezés közepén, a 
tárcsasorok tetején van elhelyezve, ezzel is 
növelve azok hatékonyságát. 
 Noha berendezések ára vetekszik a trak-
torok áraival, alkalmazásuk mégis gazdasá-
gi előnyöket jelent. Az egy menetben vég-
zett műveletek csökkentik a talaj taposást. 
A traktor csak egyszer járja be a táblát, így 
csak egyszer jelentkezik az úgynevezett 
önvontatás (az a teljesítmény, illetve ener-
gia, amit a traktor és a kapcsolt gépek üres, 
munkavégzés nélküli mozgatására, vonta-
tására használ fel) üzemanyag igénye. (Az 
egyes talajmunkák esetén a vonóerő ki-
használás és a talajállapot függvényében 
az önvontatás 10-30%-ot tesz ki.) Igen ked-
vező hatással van a talajnedvesség megőr-
zésére, mivel az első művelet, a lazítás és az 
utolsó, a vetést követő tömörítés, talajzárás 
között csak néhány másodperc telik el. Ne 
feledjük, a hagyományos technológiában 
minden egyes műveletrész között a talaj 
felső 5-6 cm-es rétege kiszáradhat. További 
előnye még, hogy a felaprított szármarad-
ványok a felső termőrétegben maradnak, 
növelve annak vízmegtartó képességét, il-
letve szervesanyag tartalmát. 
 Végül, de nem utolsó sorban ne feled-
kezzünk meg az adminisztrációs kötelezett-
ségekről sem. Az egyes fővetésű növények 
között alkalmazott másodvetéseket az Egy-
séges kérelem elektronikus felületen be 
kell jelenteni. 

Polenszki András
Ügyfélszolgálati tanácsadó
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Szántóföldi kukorica fajta- és 
technológiai bemutató

Szeptember végén rendezték meg a Nyírtelek melletti Gyula-
tanyán a Pioneer Portfólió Farm szántóföldi kukorica fajta-, 
és technológiai bemutatót a Pioneer Hi-Bred Magyarország. 
Kft., a Du-Pont Magyarország Kft., a Nitrogénművek Zrt. és 
az Agrobio Hungary Kft. részvételével.
 A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyszínen a nagyon 
rossz, hideg, szeles, esős időjárás ellenére sok érdeklődő gyűlt 
össze. Az eseményen Türk Nándor agronómus, a Pioneer Hi-
Bred Magyarország. Kft., munkatársa ismertette, hogy idén 

már harmadik alkalommal lett beállítva ez a kísérlet a Pioneer 
teljes termék-portfóliójának bemutatása céljából, mely prog-
ramban Du-Pont növényvédő szereket, Genezis műtrágyákat 
alkalmaztak. A 2012-ben is tapasztalt rendkívüli aszályban és 
az egyébként is egyre szélsőségesebbé váló időjárási viszo-
nyok mellett nagyon fontos, hogy a gazdálkodók csökken-
teni tudják az időjárás okozta kockázatot, és a lehető legna-
gyobb biztonsággal termeljenek. Ehhez nyújtanak segítséget a 
stressz- és aszálytűrő, zöld száron érő Pioneer hibridek és az 
Optimum Aquamax program, melynek 2013-ban már két jeles 
képviselője a P9175 ( FAO 330 ) és a P0216 ( FAO 490 ) is elér-
hető lesz a magyar piacon.
 A bemutató házigazdája Augusztinyi Nagy András volt, a 
kísérlethez Ő biztosította a területet, és összehangolta, fel-
ügyelte a teljes tenyészidőben a termesztési technológiát.  El-
mondta, hogy véleménye szerint a résztvevő hibridek nagyon 
jól teljesítettek. A kísérleti parcellát az időjárás miatt csak pár 
nappal később lehetett betakarítani, és akkor végeztek el az 
ilyenkor szükséges méréseket is, amelyek meggyőző eredmé-
nyeit a partnereik rendelkezésre bocsátják.

Nádasi Zoltán

Rakamaz: az alma ünnepe
Rakamaz város egye-
di terméke az almasör, 
amelyet 2008-ban a 
Jonagold Almafesztivál 
és Vásár keretében mu-
tattak be. A budapesti 
Corvinus Egyetem tan-
székének közreműkö-
désével fejlesztette ki 
azt a miskolci Serforrás 
Kft., és a cég felsőzsolcai 
sörfőzdéjében gyártják. 
Az ital alapjához, a ma-
látához, a komlóhoz, az 
élesztőhöz és a vízhez hozzáadják a rakamazi almából készült sűrítményt, 
s együtt erjesztik főzésre. A sör, amelynek almaíze nem tűnik ki erősen az 
ital aromájából, de egyedi ízvilággal rendelkezik, 4.4–4.6 fokos, vagyis az 
alkoholtartalma hasonló az úgynevezett átlagsöréhez. Ezt a rakamazi ital-
különlegességet – és más, nem hagyományos sörkülönlegességet – idén 
már egy fesztivál keretében kóstolgathatták a sörkedvelők.
 Egészségünk megőrzésének egyik fontos feltétele a helyes táplálkozás, 
amelynek kihagyhatatlan elemei a jótékony hatásukról ismert gyümöl-
csök. A szórakozás mellett ezt is szem előtt tartották Rakamazon – mondta 
Farkas Ernő polgármester –, ahol 2012. október 14-én, vasárnap már a X. 
alkalommal került megrendezésre a Rakamazi Jonagold Almafesztivál és 
Vásár. A rendezvény alma szimpóziummal vette kezdetét, amelyen a helyi 
almatermelők előadásokat hallgathattak meg, majd válaszokat is kaphat-
tak a felmerülő kérdéseikre.
 A helyiek egész nap almás palacsintával, bundás almával, almás pité-
vel, bio almalével, almalekvárral, almasörrel és még számos almás finom-
sággal várták a fesztivál látogatóit.

A különleges sör frissen csapolva

Klaszterösszefogás
 Az Új Pálinka tarpai ünnepén a kiállítók között volt a 2011. májusában 
tíz kis-, és középvállalkozás, valamint hat nonprofit szervezet részvételé-
vel megalakult, Szatmár-Beregi Helyi Termék Klaszter is. Szabó Attila 
agrármérnök, közgazdász, aki a klasztermenedzseri teendőket ellátja, a 
helyszínen ismertette, hogy ebben a szervezetben mindenki megtartja az 
önállóságát, a klaszter segíti a tagokat. Az ő esetükben az output olda-
lon, a piacra vitel támogatását végzi a közösségi marketing eszközeivel. 
A helyi piac általában az alapanyagok értékesítéséről szól, de ennek a 
klaszternek a tagjai nem alapanyag-előállítók, hanem feldolgozott, vagy 

hozzáadott értékű termékek előállítói. A szakmai és a nagyközönség szá-
mára már több ízben sikeresen mutatkoztak be együtt, többek között pl. 
a Foodapesten Budapesten, a Gyulai Pálinkafesztiválon, a Farmer Expón 
Debrecenben és a Gulyásfesztiválon Szolnokon. Csak az a klaszter lehet 
sikeres, amelynek a tagjai is sikeresek, ezért büszkék tagjaik szép hazai és 
nemzetközi eredményeire – ez Szabó Attila hitvallása.

Klaszter-látogatóban Tarpán...
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Aktuális tápanyag-utánpótlási és növényvédelmi teendôk 
ôszi kalászosokban és repcében

Az idei száraz ôsz (hasonlóan a tavalyihoz) nem könnyítette meg a talajelôkészítési munkákat és az ôszi vetések megerôsödését.
A szilárd mûtrágyák hasznosulása ilyenkor nem kielégítô, ráadásul a talajba frissen kijuttatott foszfornak ásványi foszfát for-
májában a kijuttatás évében egyébként is mindössze 10-15%-a hasznosul. Célszerû ezért legalábbis megosztani az ôszi tápanyag-
pótlást és egy részét levélen keresztül, a sokkal hatékonyabb folyékony formában kijuttatni.

A Radistart FL és a ZeoN S új, folyékony mûtrágyák a növény igényeinek megfelelô idôpontban
juttathatók ki úgy, hogy az idôjárási és talajviszonyoktól függetlenül hasznosulnak.

A Radistart FL egy magas foszfortartalmú, nitrogénnel, mezo- és mikroelemekkel dúsított folyékony mûtrágya. Összetétele: N 9%,
P2O5 18% továbbá Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo.

A ZeoN S-t a szuszpenziós levéltrágyák legújabb tagját a vulkáni kôzetek nagy fajlagos felületét és gazdag mikroelem tartalmát
felhasználva fejlesztették ki. A ZeoN S a nitrogén és a kén mellett olyan arányban tartalmazza a mikro és nyomelemeket, ame-
lyekhez a növények fejlôdésük során leginkább alkalmazkodtak. A ZeoN S-ben a mikroelemek a vulkáni kôzet kristályrácsaiban
találhatók, amelyek különbözô darabolási, felületkezelési és feltárási eljárásokat követôen válnak felvehetôvé a növények
számára. Az így elôkészített ásványi szemcsék beépülnek a levélfelszín viaszrétegébe és mintegy „ioncsatorna” közvetítik a
mikroelemeket a levél sejtjeibe.

ZeoN S összetétele: N 20%, SO3 15%, Zeolit tartalmú riolittufa: 18%, Mezo- és mikroelemek (Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Co,
B, Ni, V, Ti, Se, Si, Al stb.)
A ZeoN S összetételének köszönhetôen stimulálja a növények fotoszintézisét, növeli azok ellenálló képességét a fiziológiai
stresszekkel és a növényi betegségekkel szemben. Olyan tápelemeket biztosít a növények számára, amelyeket más szintetikus
levéltrágyák nem tartalmaznak.

Javasolt dózisok:

Kalászosok:    5-8 leveles:         Radistart FL 10 l/ha;       Amalgerol 3-4 l/ha
bokrosodás:         Radistart FL 15-20 l/ha;  ZeoN S 10 l/ha

Repce:           4-8 leveles:            Radistart FL 10 l/ha;        ZeoN S 15 l/ha
tôlevélrózsa:            Radistart FL 15-20 l/ha;  ZeoN S 15 l/ha

Kiszerelések: 20 l-es kanna, 
1000 l-es tartály

Stresszes állomány esetén az Amalgerol 3-5 l/ha kipermetezése segít, mert fokozza az anyagcserét és a talajélet
intenzívebbé tételével a talajszerkezetet, a vízháztartást és a tápanyag szolgáltató képességet is javítja.

Gyenge repce Balatonszabadi, 2011. ôsz         Radistart FL 10 l + Zeon S 10 l 
+ Amalgerol 3 l kezelés utáni repce

B.Szabadi, 2012. tavasz

üzemi           Radistart FL 20 l/ha
Somogytarnóca, kezelés 2011. ôsz, 

fotók 2012.01.02.
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A felhasználás elôtt mindig olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat !

A rovarok, gyomok ôsszel is okozhatnak súlyos károkat!
Ôszi káposztarepcében ôsszel a nagy repcebolha imágója, valamint a nagy repcedarázs álhernyója képes súlyosan veszélyeztet-
ni az állományt, sôt száraz, meleg idôben a repceszár ormányos lárvái is kikelhetnek.
Az ôszi gabonákban károsító levéltetvek pedig nemcsak szívogatásukkal okoznak problémát hanem különbözô növényi vírusokat
is terjesztenek a táblákon, amelyek a termés mennyiségét akár 50%-kal is csökkenthetik.

A Rapid CS mikrokapszulázott piretroid (gamma-cihalotrin) alkalmazásával mindegyik említett kultúrában eredményesen
védekezhetünk a fenti kártevôk ellen. A készítmény hô-, fénystabil, esôálló, hatását képes napokon keresztül kifejteni. Dózisa:
0,06-0,08 l/ha, versenyképes hektárköltséggel bír.

Repcében a kártevôk ellen a Cyren EC (klórpirifosz) rovarölô szert is alkalmazhatjuk. Az egyik legerôsebb
foszforsavészter gázosodó és kontakt hatásánál fogva még a rejtôzködô, rögök alatt megbúvó kártevôket
sem kíméli. Dózisa: 1,0 l/ha

A két termék - együttesen alkalmazva - egymást jól egészíti ki (eltérô hatásmód, hosszú hatástartam), a
fellépô szinergizmusnak köszönhetôen alacsonyabb dózisban is kiváló: Rapid CS 0,06 l/ha + Cyren EC
0,6 l/ha. Ez a kombináció Rapid Turbo néven 33,3 ha-os csomagban is beszerezhetô, kedvezményes, 10 %-al
csökkentett áron.

A kalászosokban már ôsszel megjelenô gyomok közül különösen a nagy széltippan jelenthet gondot. 

Az Accurate (metszulfuron) gyomirtó készítmény költségkímélô megoldás a nagy széltippan
ellen, ezen kívül számos magról kelô kétszikû gyom ellen is kiváló (ebszikfû, árvacsalán,
tyúkhúr, vadrepce, acat stb.). 5°C fölötti hômérsékleten, levélen és gyökéren keresztül
egyaránt hatékony. 1-2 óra alatt felszívódik és a gyomnövények 7-14 nap alatt teljesen elpusz-
tulnak. Talajhatásánál fogva 4-6 hetes tartamhatást is biztosít a késôbb csírázó gyomok ellen.
A nagy széltippan ellen, annak 1-3 leveles korában alkalmazva a leghatékonyabb. A perme-
tezést a kalászosok 1-3 leveles fejlettségétôl a hidegek beálltáig, a növekedés leállásáig
végezzük el. 
A hatás fokozható Hyspray hozzáadásával, melyet vásárláskor ingyen biztosítunk. Az
Accurate ôszi búzában, ôszi árpában és tritikáléban alkalmazható. Dózisa: 30 g/ha

A Herbaflex (beflubutamid+izoproturon) gyomirtó szer szintén jó lehetôség a nagy széltippan, (vadzab
stb.) és számos kétszikû gyom (ebszikfû, árvacsalán, árvácska, tyúkhúr, veronikafélék, vadrepce stb.)
elleni védekezésre. Hûvös idôben is hatékony, de kívánatos, hogy a gyomok a kijuttatáskor növekedési
stádiumban legyenek. A gyomok a beflubutamid hatóanyagot gyökéren, levélen és csírázó állapotban is
felveszik, mely felszívódik és a növény minden részébe eljut. Az izoproturon gyökéren felszívódva képes a
növényben vándorolni. A készítmény 2-3 hetes talajon keresztüli tartamhatással rendelkezik. 
A gyomok 2-4 leveles állapotban a legérzékenyebbek a Herbaflexre. A permetezést az ôszi búza 1 leveles
állapotától az erôs fagyok beálltáig végezzük el. A Herbaflex ôszi búzában alkalmazható. Dózisa: 2,0 l/ha

A repcedarázs álhernyója is veszélyes   A vírusokat a levéltetvek is terjesztik. Ôszi kijuttatású Herbaflex hatása nagy
széltippan ellen ôszi búzában

Galambok 2008.06.16.

kezeletlen                           kezelt  

Kalaszos_Repcedm_Layout 1  10/5/12  10:09 AM  Page 2
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Kukorica Termésverseny 
2012-ben is Axiál Kft. támogatással
Tavaly decemberben Bodorics Pál, a Répcevölgye 2001 Kft. 
ügyvezetője vehette át Nagy Tibortól, az Axiál Kft. Gépüz-
letágának vezetőjétől az 500.000,- Ft értékű, Axiál alkatrész 

vásárlási keretet biztosító különdíjat, melyet a hazai Kukorica 
Termésversenyen legjobb helyezést elérő Axiál partnernek 
ajánlott fel a cég.
 Az idei évben immáron negyedik 
alkalommal rendezik meg a Kukorica 
Termésversenyt hazánkban. A Ma-
gyar Kukorica Klub által szervezett 
megmérettetés célja, hogy ponto-
sabb képet kapjunk az ország kuko-
ricatermő-kapacitásáról, valamint, 
hogy a termelőkkel a kukoricater-
melésben használható hatékony, korszerű és eredményesebb 
termelést segítő módszereket ismertessék meg. Az aszályos év 
és az alacsony terméshozamok ellenére idén is több mint 60 
versenyző vett részt a megmérettetésben, mely egyre nagyobb 
figyelemre tart számot a hazai termelők között. 
 Az Axiál Kft. a tavalyi év folytatásaként 2012-ben is 1 millió 
forinttal támogatja a Kukorica Termésversenyt. Az összeg egyik 
fele a lebonyolítás költségvetéséhez járul hozzá, míg a másik 
felét, a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan, a termésversenyen 
legjobb terméseredményt elérő Axiál partnernek ajánlják fel 
500.000,- Ft értékű Axiál alkatrész vásárlási keret formájában.
 Az Axiál, mint a magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb 
gép és hozzá kapcsolódó műszaki szolgáltatásokra szako-
sodott vállalkozása, a verseny célkitűzéseivel összhangban 
jelentős termelői kiugrási lehetőséget lát a kukoricaterme-
lésben, illetve a kukorica termésátlagok növelésében. A támo-
gatással a bajai központú cég egyértelműen a kukorica hazai 
terméspotenciáljának magasabb szintű kihasználásához kíván 
hozzá járulni. 

2012

A Syngenta 2012. október 6-án 
rendezte meg a Káposztafélék 
Országos Őszi Fajta és Tech-
nológiai Bemutatóját az Ócsai 
Kísérleti Állomásán. 
 Megnyitójában Antal Gyula, 
a Syngenta kampánymene-
dzsere elmondta többek között, 

hogy a fajtahonosító és neme-
sítési munkájuknak, valamint 
az üzemi kísérleteiknek a célja 
a hazai körülményekhez lehető 
legjobban alkalmazkodó faj-
tákkal bővíteni a fajtaajánla-

tukat. Beszédében ismertette 
cégük következő szezonra szánt 
ajánlatát is a vetőmagok, az új 
nemesítésű káposztaféléik és a 
kínált növényvédelmi technoló-
giáik tekintetében is. 
 A program első részében 
a közel kétszázötven részt-

vevő először neves szakem-
berektől hallgathatott meg 
előadásokat. Az Energiata-
karékos, klímakár csökkentő 
talajművelés a szabadföldi 
zöldségtermesztésben címet 

Káposztafélék Nyílt Napja Ócsán

Antal Gyula (baloldalt) szívesen konzultált a fajták teljesítményéről a termelőkkel

viselő prezentációjával Bir-
kás Márta az MTA doktora, a 
gödöllői Szent István Egye-
tem tanszékvezető tanára sok 
gazdálkodó figyelmét keltette 
fel e költségkímélő módszer 
iránt. A megfelelő növényvé-
delem elvégzése gyakran okoz 
gondot a termelőknek, ezért 
nagy érdeklődés kísérte Mádi 
Zsoltnak, a Syngenta területi 
képviselőjének a káposztafélék 
gyakorlati növényvédelmét az 
elmúlt év tapasztalatai alapján 
elemző előadásának is.
 Az előadások után Máté 
Endre kísérleti technikai vezető 
irányításával a kísérleti állo-
más szabadföldi bemutatóján a 
cég kereskedelmi forgalomban 
lévő káposzta- és karfiolfajtáit 

tekinthették meg a látogatók. A 
régebbiek mellett a bevezetés 
előtt álló új fajtáik bemutatá-
sára is sor került, jó összeha-
sonlítási alapot nyújtva ezzel 
az érdeklődő szakemberek és 
termelők számára. Itt lehető-
ség nyílt a személyes konzul-
tációkra is. Aros József területi 
képviselő a helyszínen több 
észak- és kelet - magyarorszá-
gi gazdálkodót is tájékoztatott. 
Mint ők elmondták, nagy segít-
séget jelent ez a munkájukban 
mindig, hogy ha valaki akár a 
fajta, akár technológia tekin-
tetében „megakadt”, akkor 
bármikor tanácsot kérhet tőle. 
Mivel az árra idén eddig nem 
lehet panasz, jövőre valószí-
nűleg még nagyobb területen 
szeretnének majd káposztafé-
lék termesztésével foglalkozni.

Nádasi Zoltán

Új barázdát 
szántott(ak) az ekék… 
A szántóverseny mozgalom 
idén jubilál, hiszen éppen 60 
évvel ezelőtt, 1952-ben indult 
el Kanadából, s ennek hazai 
programjai is egyre népsze-
rűbbek. Így volt ez azon a két, 
egymást követő napon lebo-
nyolított eseményen is, ame-
lyekre a Szabolcs – Szatmár 
– Bereg Megyei Ramocsaháza 
községben került sor 2012. 
szeptember 22-én és 23-án. 
A szervezési munkákat, a Ma-
gyar Szántóverseny Egyesület, 
a baktalóránzházi Vay Ádám 
Gimnázium Szakközépiskola 
Szakiskola és Kollégium, a Szabolcs - Szatmár – Bereg Megyei 
Agrárkamara és Baktalórántháza Város Önkormányzata közö-
sen végezte. 

(Folytatás a 16. oldalon!)
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A mezőtúri felsőoktatás megszünteté-
se után Herczeg Zsolt polgármester úr-
ral 2011. nyarán új fenntartót találtunk a 
Szeged-Csanádi Egyházmegyében. Ennek 
alapján az Önkormányzat és a szegedi Gál 
Ferenc Hittudományi Főiskola, Dr. Koz-
ma Gábor rektor úr képviseletében 2011. 
november 28-án megállapodást kötött. E 
megállapodás értelmében a főiskola fel-
vállalta, hogy a már meglévő Teológiai és 
Humán Tudományi Kara mellett biztosítja 
az 50 éves múlttal rendelkező, mezőtúri 
mezőgazdasági felsőoktatás folytatását 
egyházmegyei fenntartói háttéren.

 Az eltelt egy év során a Szolnoki Főisko-
la, mint vagyonkezelő lemondott a Petőfi 
tér 1. sz. alatti épületegyüttes és a Szol-
noki út 5. és 7. sz. alatti tanüzem kezelői 
jogáról. Azok a 1253/2012.(VII.19.) kor-
mányhatározattal Mezőtúr Város Önkor-
mányzatának tulajdonába kerültek.
 Az ingatlanok önkormányzati tulajdon-
ba vétele elengedhetetlen volt a felsőok-
tatás beindításához, folytatásához.
 A város szempontjából ez kiemelt je-
lentőséggel bír, hiszen tulajdonosa lett 
az eddig csak a területén elhelyezkedő 
állami ingatlanoknak. Ezzel lezárult az a 
több, mint egy éves közös megfeszített és 
küzdelmes munka, mely végül eredményre 
vezetett.
 A Gál Ferenc Főiskola 2011. december 
1-jén alapította meg a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Intézetet, melynek veze-
tésével személyemet bízta meg. Az inté-
zet a Polgármesteri Hivatal épületében, a 
mezőtúri Városházán működik mindaddig, 
amíg – a közeljövőben várhatóan – átköl-
tözhet az Önkormányzat által átvett Petőfi 
téri ingatlanba.
 Intézetünk fő feladatai a megalakulás-
tól napjainkig változatlanok:

NAPRAKÉSZ HELYZETJELENTÉS 
A MEZŐTÚRI FŐISKOLÁRÓL

• felnőttképzések és szakmai rendezvé-
nyek szervezése és bonyolítása a főis-
kolai karrá válásig,

• a leendő főiskolai kar szakjai akkreditá-
ciós anyagainak elkészítése, akkreditá-
cióra történő benyújtása,

• az intézet főiskolai karrá történő felfej-
lesztése, a felsőfokú oktatás személyi 
és tárgyi feltételeinek kialakítása, biz-
tosítása.

 Komoly feladatot jelent továbbá az ok-
tatás infrastrukturális hátterének rendbe-
tétele, hiszen az évtizedek alatt kialakított 
oktatási eszközök és berendezések szerves 
egésze megbomlott. A hiányzó oktatási 
anyagok pótlásával párhuzamosan a kü-
lönböző mezőgazdasági vállalatok nyúj-
totta üzemi, gyakorlati lehetőségekkel is 
élnünk kell.
 A harmadik jelentős ingatlan a tangaz-
daság, mely elengedhetetlen része volt, s 
a jövőben is az a mezőtúri mezőgazdasági 
felsőoktatásnak. A tangazdaság alapvető 
helyszíne a gyakorlati oktatásnak. Kb. 170 
ha földterülettel, állattartásra alkalmas 
épületekkel, géptárolókkal stb. rendelke-
zik.
 Munkánkat jelentős mértékben segíti 
a Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesü-
let, amely több száz, Mezőtúron végzett, 
egykori hallgatóval tart kapcsolatot. Inté-
zetünk az Egyesülettel nagyszabású „Gép-
karnevál”-t szervezett 2012. május 12-én. 
Ezt a város életében is jelentős eseményt 
a Baráti Kör által évenként megszervezett 
évfolyam-találkozók, s a mezőtúri főisko-
la hagyományait újra 
megelevenítő „gyűrű-
avató”, majd mérnök-
bál követte.
 A volt mezőtúri fő-
iskolán végzett több 
ezer gépész, mező-
gazdasági, tájgaz-
dálkodási és műszaki 
menedzser szakos 
hallgató gyermekei 
komoly utánpótlást 
jelentenek a leendő 
főiskolai kar szem-
pontjából. Mindehhez 
természetesen az is 
nagyon szükséges, 
hogy a Kormány in-
tézkedéseivel vonzóvá 
tegye a fiataloknak a mezőgazdasági kép-
zéseket.
 A felnőttképzések beindításához kö-
tődően minden érintett megyei szerveze-
tet személyesen kerestünk meg, neveze-
tesen a Jászkun TESZÖV-öt, a JNSZ Megyei 
Gazdakört, a JNSZ Megyei Agrárkamarát, 
a JNSZ Megyei Kormányhivatal Földműve-

lésügyi Igazgatóságát, a JNSZ Megyei Mér-
nöki Kamarát, a JNSZ Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarát. Ezen szervezetek mind-
egyike örült a mezőtúri mezőgazdasági 
felsőfokú képzés újraindításának. Egyúttal 
felajánlották segítségüket és szakmai kap-
csolataikat mind a jelenleg meghirdetett 
felnőttképzéseinkhez, mind pedig a ké-
sőbbiekben beindítandó felsőfokú mező-
gazdasági képzésekhez.
 A felsőoktatás beindításához kötődő-
en felújítottuk korábbi kapcsolatainkat az 
Axiál Kft.-vel és a CLAAS Hungaria Kft.-vel, 
elsősorban a leendő hallgatóink gyakorlati 
helyeinek biztosítása céljából. E két, igen 
jelentős, országosan meghatározó cég 
szakmai visszajelzése egyértelműen pozi-
tív a mezőtúri felsőoktatással kapcsolat-
ban. Ezen cégek, gépgyártók és termelési 
rendszerek további megkeresését, a kap-
csolatok kiépítését mindenképpen szüksé-
gesnek tartjuk.
 A Gál Ferenc Főiskola Társadalomtudo-
mányi és Szociális Képzési,illetve Teológiai 
Kara 2012 őszétől új, államilag támogatott, 
vagy költségtérítéses levelező karitász MA 
szakot indít a Mezőtúrra kihelyezett képzé-
si helyszínén. A karitász szakra 10 hallgató 
nyert felvételt. Ezzel olyan közösségfej-
lesztő szakemberek képzése indul meg, 
amely szervesen kapcsolódik a leendő me-
zőgazdasági szakokhoz.
 Céljainkat összegezve a legfontosabb a 
jó hagyományokra épülő mezőgazdasági 
felsőoktatási képzés folytatása a mezőtúri 
főiskolán, természetesen figyelembe véve 
a kor kihívásait és elvárásait.
 Mi jogosít fel engem e szavakra?
 Az a sok száz, Mezőtúron végzett, ma 
már jó szakember, akik szavakban és tet-
tekben is nap, mint nap kinyilvánítják az 
alma materhez hűségüket.
 Továbbá feljogosít a város, Mezőtúr, 
amely négy évtizeden át büszke volt a fő-

iskolájára. Valamint feljogosít és ösztönöz 
engem a mezőgazdasági gépészetben öt-
ven, és a felsőfokú oktatásban tanárként e 
városban eltöltött negyven éves tevékeny-
ségem.

DR. DÁVIDHÁZY GÁBOR
FŐSIKOLAI TANÁR, INTÉZETIGAZGATÓ
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A közelmúlt napokban látott napvilágot az a 

rendeletcsomag, mely az Európai Mezőgaz-

dasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 

pályázati lehetőségeket tartalmazza, amelyek 

a települések megújítását és örökségvédelmi 

teendőinek gyarapítását szolgálják. 

 A részletes tudnivalókról kérdeztük Belicza 

Lászlót, a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület elnökét, aki elmondta, hogy e lehe-

tőségekkel élhetnek a települési önkormányza-

tok, a helyi kisebbségi önkormányzatok, az ön-

kormányzati társulások, nonprofit szervezetek, 

valamint az egyházak.

 A falumegújítás- és fejlesztés programja 

keretében négy cél irányába nyújthatnak be 

pályázatot a Nyírség Helyi Akciócsoport te-

rületéről. E jogcím alkalmazható a helyi vagy 

országos védettséget nem élvező épületek és 

építmények felújítására, azután a környezet 

fejlesztéseinek megvalósítására, mint pél-

dául parkok és sétányok, és zöld-

felület-bővítése, új hulladékgyűjtő szigetek 

kialakítása. Harmadik célként irányozza elő 

a pályázat a helyben megtermelt termékek 

értékesítését szolgáló piacterek és új üzlet-

helységek kialakítását. Negyedik célterület-

ként játszóterek, új, illetve meglévő helyszí-

nek fejlesztése szerepel.

 A munkaszervezet vezetője arról is szólt, 

hogy e pályázatokban igényelhető legmaga-

sabb összegek: az első célterület tekintetében 

12 millió forint, míg a további három esetében 

5-5 millió forint lehet. Egy ügyfél által pedig 12 

millió forint az igényelhető legmagasabb tá-

mogatási összeg.

 Mire számíthatnak a vidéki örökség meg-

őrzésére pályázók? Belicza László szólt róla, 

hogy a helyi akciócsoport területéről e jogcím 

keretében helyi és országos védelem alatt álló 

építmények és épületek rekonstrukciója, illet-

ve az azokat övező 

zöldfelületek növe-

lése, parkolók kiala-

kítása pályázható. 

Másodsorban pedig a 

természeti és történelmi tájképek megújítását 

célzó pihenőhelyek, út menti turistapihenők 

megvalósítása lehetséges a pályázók számá-

ra. Itt az első célterület esetében 18 millió, a 

második esetében pedig 5 millió forint a leg-

magasabb támogatási összeg.

 Mi a pályázók teendője? A pályázni szándé-

kozók a támogatási kérelem csomagot a Me-

zőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hon-

lapjának közlemények rovatából tölthetik le. 

Október 15-e és november 15-e között további 

teendő, hogy e kérelemcsomagot az érintettek 

postai úton juttassák el a helyi akciócsoport 

munkaszervezeti irodájába. Nagyon fontos! – 

emelte ki Belicza László, hogy nem régóta új 

helyre költözött az iroda, új címük: 4320 Nagy-

kálló, Hunyadi János utca 1.

Bővebb információval új, megváltozott telefon-

számukon is szívesen szolgálnak: 42/781-120.

Pályázhatók a falufejlesztés és örökségvédelem tervei!

A nyíregyházi székhelyű Agroker Holding Zrt. már több éve szer-
vez az őszi időszakban szántóföldi gyakorlati gépbemutatókat a 
partnerei és a gazdálkodók részére. Idén októberben két helyszí-
nen is várták az érdeklődő termelőket, először Újfehértón, ahol az 
eseménynek Molnár János mezőgazdasági vállalkozó biztosította 
a területet, majd egy héttel később Kótaj határában, Bellus József 
mezőgazdasági vállalkozó földjén. Az előbbi programjában, mely-
ben a Belarus Traktor Kft., erőgépei voltak megtekinthetőek, a 
térségben először mutatkozott be a 350 lóerős MTZ-3522.5 trak-
tor, és munka közben megtekinthetőek voltak a MTZ traktorcsalád 
legnagyobb tagjai.
 A másodikban a Massey Ferguson precíziós vetőgépe és erő-
gépei voltak láthatóak, melyek egyaránt csúcstechnológiát kép-
viselnek. A gépkapcsolásokban minkét rendezvényen a Pöttinger 
aktuális őszi munkagépeit mutatták be.  

Agroker Szántóföldi gyakorlati gépbemutatók

Új barázdát szántott(ak) az ekék…
(Folytatás a 14. oldalról!)

Az első napon a XI. Észak - Alföldi Regionális Szántóverseny, 
a másodikon pedig a XXIV. Országos Szántóverseny Döntője 
zajlott le, s mindkettő fővédnöke Dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter volt. 
 Dr. Soós Sándor a Magyar Szántóverseny Egyesület elnöke 
elmondta, hogy az országos döntőben a hét regionális verseny 
legjobbjai vehettek részt. Mind a két napon a kezdés előtt ő is-

mertette a bírálati szempontokat, valamint a versenyszántás 
követelményeit és szabályait. A látványos küzdelmet sok néző 
szurkolta végig, s láthatták, az emberek és a gépek együtt minő-
ségi munkákat végeztek. 
A rendező Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és 
Kollégium igazgatójának, Bagoly Albertnek a 2011. és a 2012. 
években a szántóversenyek szervezésében nyújtott magas szín-
vonalú, kiemelkedő teljesítményéért Dr. Soós Sándor Vándor - 
díj serleget adományozott.

Nádasi Zoltán


