
A g r á r h í r A d ó 2014. október 9., csütörtök13 2014. október 9., csütörtök13 Dr. Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai és szolgáltatásfejlesztési igazgatója 
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Agrárvásár a szomszédban
AGRoMAlIM Románia legrangosabb mezőgazdasági kiállítása
Aligha kell bizonygatni, 
hogy a Békés megyei ország-
határszakasz túloldalán 
– immár közel negyed-
százada – minden ősszel 
megrendezett Agromalim 
mezőgazdasági kiállítás és 
vásár a szűkebb hazánkban 
élő agrárvállalkozóknak kie-
melten jeles esemény, hiszen 
lépten-nyomon hazaiakkal 
találkozunk a sok tízezres 
tömegben.
A szeptember 11–14. között sor-
ra került négynapos rendez-
vénysorozaton magyar kiállítók 
éppúgy részt vettek – mindenek 
előtt az országos képviseletet 
biztosító csabai Körös-Trade Kft. 
jóvoltából –, mint a napi esemé-
nyek spontán látogatói, akik 
pedig előszeretettel keresték a 
békési – szakmai és szervezeti 
– kapcsolatokat, s az ismerősö-
ket. Az előbbire jó példa, hogy 
a nagykamarási kötődésű ma-
gyarbánhegyesi házaspár első 
útja a békéscsabai Alfa-Gép Kft. 
szabadtéri standjához vezetett. 
A hazai kertészeti gépesítésben 
elévülhetetlen érdemeket szer-
zett vállalkozás alapító tulajdo-
nosa, Szabó István – a 2014-es 
év vállalkozója – ugyanis éppen 
Nagykamarásról indult a rend-
szerváltás utáni gépkereske-
delmi versenyben. De itt voltak 

a békési gazdakörösök Pásztor 
János vezetésével, elmaradha-
tatlan látogató a Dombegyházi 
Gazdakör vezetője, dr. Almási 
János, vagy az aradi, nagyváradi 
piacra gyakorta szállító szabad-
kígyósi biogazda, Pallér István 
is. A hivatalos kapcsolatépítés-
nek pedig fontos eseménye volt 
a nyitónapon a Békés Megyei 

Mezőgazdasági Szövetség és az 
Arad Megyei Magyar Gazdák 
Egyesületének találkozója, me-
lyen a korábban meglévő együtt-
működést erősítették meg a két 
szervezet vezető képviselői, Ba-
rabás Béla titkár és Kelemen Mi-
hály, az elnökség tagja, valamint 
Kocsik József, az arad megyei 
gazdaszervezet elnöke.

Itt tartották az immár 15 al-
kalommal megrendezett ma-
gyar–magyar gazdatalálkozót 
is, amely a határ két oldalán élő 
termelők  eszmecseréje közös 
dolgainkról és a Kárpát-meden-
ce országaiban tevékenykedő 
magyar gazdákkal való együtt-
működés lehetőségeiről.   
 FolytAtás A 18–19. oldAloN

Őszi betakarítás nehézségekkel
 NApRAFoRGó A sok csapadék hátráltatta a talajmunkákat és a termés is kisebb a vártnál
A legtöbb helyen a tervezettnél 
lényegesen kevesebb naprafor-
gó termett, van, ahol a minőség 
sem a legjobb a sok eső miatt, 
az ár viszont nagyon alacsony. 
A kukoricánál sem lesz jobb a 
helyzet – nyilatkozták a szak-
emberek – annak ellenére, 
hogy nagyobb termés várható, 
a mennyiség nem tudja kom-
penzálni a jelenlegi alacsony 
felvásárlási árat.

A telekgerendási Telekagro 
Kft.-nél 3 tonnát adott a napra-
forgó, ez valamivel kevesebb, 
mint amit vártak, a kukoricá-
nál egy jó közepes termésre 
számítanak. A repcevetéssel 
elkészültek, kissé nehézkesen 
haladtak a munkák a sok eső 
miatt – mondta Krizsán Pál ve-
zető szakember. – Sajnos a me-
zei rágcsálók, a pockok a véde-
kezés ellenére sem ritkultak, az 

első kezelések is csak részleges 
eredményeket hoztak, egy kis 
idő elteltével pedig ugyanúgy 
jelen vannak a földeken, mint 
ahogy korábban a búzánál, 
így tetemes károkra számítha-
tunk. Komoly értékesítési árról 
még nem beszélhetünk, hiszen 
amit most kínálnak, az elfogad-
hatatlan, annak ellenére, hogy 
a gabonánk a sütőipari értéke 
megfelelő, és a napraforgó olaj-

tartalmával sincs gond. Éppen 
ezért a búzát és a repcét köz-
raktározzuk, és csak később 
értékesítjük, és talán ugyanígy 
a napraforgót is közraktározási 
konstrukcióval adjuk el. Sajnos 
a rágcsálók okozta kártétel, az 
alacsony felvásárlási árak rá-
nyomják bélyegüket a pénz-
ügyi helyzetünkre, így nem 
túl biztatóak a kilátásaink. 
 FolytAtás A 16. oldAloN
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Az aradi vásárközpontban rendezett Agromalim a román mezőgazdaság bemutatása mellett a magyar–román 
kapcsolatépítésnek és a határon inneni és túli magyar gazdák találkozójának is fontos rendezvénye.

Vogel&Noot szántóföldi 
bemutató újdonságokkal
Az AlFA-Gép KFt. és a Vogel& 
Noot gép-, talajtechnikagyár 
sikeres szántóföldi bemutatót 
bonyolított le minap Kever-
mes határában, az időjárás 
kegyes hozzájárulásával, a 
csapadékos időszak miatt 
eltolódott betakarítási perió-
dus utolsó fázisában.
Az immáron 18 éve a mező-
gazdasági gépek kereske-
delmi piacán eredményesen 
tevékenykedő Alfa-Gép Kft. 
a VN-gyár régiós képviselő-
jeként, az országos Demotour 
keretében rendezte meg ezt 
a programot kedves és régi 
partnerei által rendelkezés-
re bocsátott szántóföldön. 
A kilenc gépkapcsolatból álló 
bemutatón a már jól ismert, 
megbízható, az Alfa-Gép 
ügyfelei által üzemeltetett 
munkagépek, mint a Cplus 
XS 4+0 váltvaforgató eke, 
a XS7 késes lazító, a 6 m-es 
TerraDisc Pro rövidtárcsa, a 
TerraTop M500 szántóföldi 
kultivátor, MasterSpray per-
metező, MasterDrillPro A300 
vetőgép+borona munkagép-
együttesek mellett az idei év 
újdonságai is bemutatásra ke-
rülhettek, amely gépek által 

prezentált munka a nagyszá-
mú jelenlévők érdeklődését 
maximálisan kivívta. Ezek 
az újdonságok nem mások, 
mint a TerraMaxx magágy-
készítő szántóföldi kultivátor 
6,5–8 m munkaszélességével 
a vetés előtti ideális magány 
előkészítője. A számos hen-
ger variánsaival pedig a kü-
lönböző talajtípusokon is a 
megfelelő talajlezárás érhe-
tő el vele. A Vogel-Noot-gyár 
másik nagy újdonsága a Ter-
raVant 600 gabonavetőgép, 
amellyel 4 munkaművelet 
végezhető egyetlen menet 
során: a magágy-előkészítés, 
a műtrágyázás, a visszatö-
mörítés és egyidejűleg akár 
két magfajta vetése, illetve 
felülvetés. Egyedülálló, szá-
mos választható sorszéles-
ség (12,5/15/25/30/37,5 cm) 
és munkamélység akár 30 
cm-ig.
Az Alfa-Gép kínálatában sze-
replő teljes Vogel-Noot ter-
mékpaletta – a szántástól a 
vetésig – egy innovatív tech-
nológiával előállított gépsor 
garanciáját nyújtja, amely 
egybehangzóan az üzemelte-
tők sikerét biztosítja.

Munkában a TerraMaxx magágykészítő szántóföldi kultivátor.

Sürgős esetben: dr. Sprőber Zoltán. Tel.: 66/642-002, 30/985-5798
kisállatgyógyász szakállatorvos, lógyógyász-specialista

E-mail: sproberzoltan@gmail.com
Nyitva: h.–p. 9–18-ig. Más napokon telefonos bejelentkezés alapján.

MEGNYITOTTUNK!!!

Békéscsabán,  
a Mester u. 7. szám alatt, 
 a Lencsési buszfordulónál

  Társasállatok sebészeti, 
belgyógyászati, 
szülészeti ellátása.
  Digitális röntgen. 
 Ultrahang.
  Endoszkópos vizsgálatok.
  Laborvizsgálatok.
  Mikrochip, útlevél.
  Bentlakásos ellátás.
  Szaktanácsadás.
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TiszTelT Mezőgazdasági TerMelő!
a Hód-Mezőgazda zrT. 

Kútvölgyi Vetőmagüzeme
az alábbi őszi kalászos 

vetőmagokkal rendelkezik:

őszi búza: gK Csillag MV Menüett
 gK Békés MV suba
 gK Kalász MV Kolo
 Jubilejnaja 50 Kg Kunglória
őszi árpa: laverda 6 soros

Érdeklődni lehet: 
Hód-Mg. zrT. Vetőmagüzletág, Kútvölgy

Tel.: (62) 535-070, (62) 535-076, (30) 938-2927,
Fax: (62) 229-298, 

e-mail: hodmag@hodmgrt.hu
Kalászosvetőmag-ismertető megtekinthető 

a www.hodmezogazda.hu-n.

Búza- és árpatermények termelésére integrációs 
és felvásárlási szerződések is köthetők kedvező 

feltételekkel a Hód-Mezőgazda zrt.-nél!
integráció: tel.: 30/743-8318, 62/530-671, 

fax: 62/530-672.
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VETŐMAGAJÁNLAT
A kétsopronyi Rákóczi Mg. Szövetkezet az 
alábbi másodfokú fémzárolt búzavetőmagokat kínálja eladásra

A KÉSZLET EREJÉIG.
Fajták:

GK Körös            MV Suba
GK Kalász            MV Csárdás
GK Békés            MV Kolompos
GK Csillag            Adhoc

Kiszerelés:    50 kg /$ vagy big-bag zsákos kiszerelésben 
(fémzárolt, csávázott)

Érdeklődni:  Petrovszki Attila szöv. elnök 70/228-4428
 Leszkó Tibor vetőmagüzem vez. 30/356-3636
   66/246-070

Továbbá a Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet az alábbi 
szolgáltatásokkal áll a vállalkozások, gazdálkodók rendelkezésére:

• napraforgó-, kukoricabetakarítás, -szárítás, -tisztítás.
• Őszi talajmunkák: talaj-előkészítés, vetés, szántás. 

Érdeklődni: Petrovszki Tibor  20/468-1601
 Faragó Attila  20/437-5396
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A TELEKAGRO 
MEZŐGAZDASÁGI 

KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Cím: Telekgerendás, Aradi major,
Tanya 213, 47-es út, 143-as km-jel (Békéscsaba–Csorvás között.)

Tel.: (66) 482-377, 06 (30) 249-3474.

vetőmagot kínál
50 kg-os vagy BB 1 tonna kiszerelésben.

fémzárolt, csávázott, II. szaporulati fokú

őszi búza

Fajtaválaszték:
Gk Csillag, Gk Békés,

Gk körös.
 Ingyenes szaktanácsadás.
 Működési területen belül gépi szolgáltatás.
 szárítás – tisztítás – tárolás. *5
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Válasszon széles körű 
gépkínálatunkból, 
MTZ traktorokból 

és munkagépekből! 

Homlokrakodók 
• Blackbull • Trac-Lift • Ferro-Flex 

Erőgépek 
• Case IH • MTZ 

Pótkocsik 
• Kröger • Pronar • Metal-Fach 

Munkagépek 
•  tárcsák, 

ekék, 
adapterek, 
lazítók
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ÜzletÜnk:
Duvet kft . ,  Békéscsaba,  Lipták A.  u.  7. 

Tel . :  (66)  445-410,  528-510.
Óriási választék — kedvező ár!

Nagy- és kis ke res ke dés

 kenőanyagok
 akkumulátorok
 Csapágyak

–  MTZ-alkatrészek, ék szí jak,  
szimeringek,bilincsek,szűrők, 
lán cok, kar dá nok, Tip-Top 
ja ví tó anya gok, au tó ápo lók.

– Fagyállók, autós téli termékek.
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FARMER-AGRO Kft.
Békéscsaba

vetőmagkínálatából:
Gk Csillag
Gk Békés

Gk kalász.
Gk körös

kiszerelés 50–1000 kg.
ár: megegyezés szerint.
vetésig ingyen tároljuk!
Érdeklődni: 06 (20) 958-0524.
E-mail: palhursan@gmail.com
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optigép kft.
5630 Békés, vésztői u. 1/1. Pf. 44.

tel.: (66) 411-833, tel./fax: (66) 411-045.
E-mail: optigep@mail.datanet.hu

w w w . o p t i g e p . h u

Minimális veszteség, ezért a vételára már 1 szezon üzem után megtérülhet!

Folyamatosan fejleszti gyártmányait az OPTIGÉP Kft.
Az OPTIGÉP Kft. a mezõgazdaság gépigényeit figyelembe vevõ fejlesztési munkájának 

eredményeként korszerû termékskálával áll megrendelõi szolgálatára. 
Kereskedelmi tevékenysége a saját fejlesztésû termékeikre terjed ki.

AjÁnLATunK:
nAS tí pu sú nap ra for gó-be ta ka rí tó adap tercsa lád
Immár15évevanpiacon.Ismertahazaiéskülpiacon,azUSA-tólNovo-
szibirszkig.
Hatékonyanésminimálisveszteséggelvégezhetõvelükanapraforgóbeta-
karítása.Hatsorosgépeinkterületteljesítménye20ha/nap.Szélesválaszték:
–fixváltozat:2–16soros,50,55,60,70,76,2cmsortávúkivitelben;
–csukhatóváltozat:6–8soros,76,2cmsortávúkivitelben;
–szárzúzósváltozat:6–8soros,76,2cm-essortávúkivitelben.
Adaptereinkfémvagymûanyagsorválasztókkalkaphatóak.
Univerzálisanbármelytípusúkombájnraadaptálhatóak.Azadaptereksza-
badalommalvédettrázóasztalosmegoldásúak,amilehetõvétesziazadapter
alacsony építését, ezáltal a ledõlt vagy esetenként beteg napraforgó is
nagyonkisveszteséggelbetakarítható.Ebbensegítenekamozgatható,talaj-
hozállíthatóorrokis.Aveszteségcsökkenéskövetkeztébenmáregyévalatt
megtérülhetazadapterára(6sorosgépeseténkb.350habetakarítással).
Aveszteségcsökkenésahektáronkénti100–150kg-otiselérheti.
Aszárzúzósváltozatbiztosítja,hogyatalajmûvelésmárközvetlenülabeta-
karítás után végezhetõ. A csukható változat a fenti elõnyökön túl gyors
átállástteszlehetõvéaterületekközött.
A folyamatos, tervszerû fejlesztés eredményeként a NAS változataként,
PSMnévveltalajkövetõszárzúzóvalfelszereltnapraforgó-betakarítóadap-
tertajánlunk6–8soros,76,2cmsortávolságú,fixvázúkivitelben.Ezekaz
adapterekaNAS-változatokmindenelõnyévelrendelkeznek,éshatékony
szárzúzást végeznek. Az alacsony építésû szárzúzó – a zúzásimagasság
hidraulikávalállítható–alacsony,dõltállománybanishasználható.
APSM-adapterekhasználatávalatalajtaposásikárcsökkenésmegtaka-
rítható:
–akülönerõ-ésmunkaigény;
–akülönmenetbentörténõszárzúzásmunkaideje,költsége.

OptiCorn tí pu sú ku ko ri ca-be ta ka rí tó adap ter
Ezeketazadaptereketfix4,5,6,8és12soros,70és76,2cmsortávú,
valamint6és8soroscsukható,szárzúzóskivitelbengyártjukésforgal-
mazzuk.
Azadapterekuniverzálisanbármelyismerttípusúkombájnraadaptálható-
ak.Speciálistörõhengerekbiztosítjákahatékonyszárlehúzást.Atörõlécek
központivezérlésselállíthatók.Atörõegységeksoronkéntbiztosítottaktúl-
terhelésellen.Igényszerintazúzókegységenkéntkikapcsolhatók.Agépek
fém-ésmûanyagburkolatosváltozatbanrendelhetõk.

OPTI-RAK 150/M szemestermény-fel sze dõ és -ra ko dó  gép
Optimálisválasztásnagyteljesítményûterményrakodáshoz.Agéptraktor-
ralüzemeltetett,amellyeltelepenbelülismozgatható,ígykönnyen,gyor-
sanlehetátállniazegyikrakodásihelyrõlamásikra.
Agépgaratnélküliváltozatasíkterületentároltszemesterményfelszedésé-
re,szállítójármûrevalórakodásra,szellõztetõátrakodásraalkalmas.Rako-
dógarattal szerelt változata alkalmas a szemestermény szállítójármûrõl
közvetlenülvagonba,silóbavagytárolóbavalórakodásra.
Teljesítményigény:37kW.
Rakodásiteljesítménybúzából:150t/óra.

Ajánlatunkkiterjedaszántóföldizöldségtermesztésgépeireis.
Bak hát hú zó gé pe ink2és4soroskivitelbenkészülnek.Sárgarépa,petre-
zselyeméshasonlógyökérnövényekbakhátánakkészítésére,illetveburgo-
nyaültetéshezbakhátkészítésreéstöltögetésrealkalmasak.Szélesebbágyás
készítéséreishasználhatóak,pl.dinnye,paprika,hagymaszámára.

AzOPTIGÉP Kft.folyamatosfejlesztésselISO9001minõségügyirend-
szerbenbiztosítjaazáltalagyártottgépekkorszerûszínvonalát.

Összecsukható vázú, 6 és 8 soros kivitelben. Fix vázú, 4, 5, 6, 8 és 12 soros kivitelben.

OptiCorn CS
SZÁRZÚZÓVAL SZERELT KUKORICABETAKARÍTÓ ADAPTEREK

NAPRAFORGÓ-BETAKARÍTÓ ADAPTEREK

OptiCorn
új!

Fix vázú, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 és 16 
soros kivitelben.

Összecsukható vázú, 6 és 8 soros 
kivitelben.

szárzúzós változat, 6 és 8 soros kivitelben.  
az agrosalon kiállításon elismerő oklevelet nyert.

NAS NAS-CS PSM
új!
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haszongépjárművének biztos 
üzemeltetéséhez

MEzőGazDasáGI GéPajánlatunk

Metal-Fach Z-562 körbálázó  
1200 mmx1200 mm

Metal-Fach Z-560 bálacsomagoló  
1200 mmx1200 mm

Metal-Fach kéttengelyes  
pótkocsi, három oldalra  
billenős,6–8–10–12t

P.z.s. vállalkozás, Békéscsaba, Péky u. 9.
tel.: 66/453-640, 66/454-051.  E-mail: pzs@pzs.hu   www.pzs.hu

Rendrakók, tárcsás, dobos kaszák, uRO kétfunkciós gép,
trágyaszórók, szellőztetők, rézsűkaszák, rendfelszedők.

  rézsű-, sövénynyíró 
mulcsozók

Fűkaszák,
rendterítők,
rendsodrók

InoBrezice
szlovén gyártmányú

mulcsozók  
szárzúzók  
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Nyitva: hétfõtõl péntekig 8–16.30 óráig, szombaton 8–12 óráig.

az aláBBI 
szOlGáltatásOkkal 

váRjuk kEDvEs 
vásáRlóInkat:

a mezőgazdasági munkák biztonságos végzéséhez 
nyújtunk minden típusú géphez:

Mitas, Continental, Cultor, Bkt, Orosz-ukrán
gumiabroncsokat széles választékban,  

akciós árakon, melyekről érdeklődjön üzletünkben. 
további kínálatunk:

 � személy-,  teher-,  motor-  abroncsok 
szolgáltatásaink:

 lengéscsillapító – fékhatásmérés
� gyorsszerviz, olajcsere, futóműállítás, -javítás,
� klímatisztítás, -feltöltés,  gumiabroncsok szerelése, javítása. 

Keresse fel üzletünket és érdeklődjön az aktuális akciókról, kedvezményekről!
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Takarmányozás gyógyszer nélkül
lIKRA Osztrák vállalkozás a térség egészséges állatállományáért
A rendszerváltás után ha-
zánkat felfedező nemzetközi 
cégek úttörői közt jegyezhet-
tük az immár két évtizede itt 
lévő LIKRA takarmánygyártó 
vállalatot, amelynek nevével 
és termékeivel mostanában 
gyakrabban találkozunk a 
dél-alföldi térségünkben is. 
Aligha véletlen, hisz a régió 
ellátásával – öt éve – Békés 
megyei szakember, Kaszai 
Károly agrármérnök fog-
lalkozik. Mivel nemcsak 
tavasszal, a XXII. Alföldi 
Állattenyésztési Napok, ha-
nem a múlt hónapban tartott 
aradi Agromalim standjain is 
láthattuk, időszerűnek tartot-
tuk, hogy megismertessük ol-
vasóinkkal az állattenyésztés 
háttériparának jeles szereplő-
jét – és Kaszai Károlyt, aki a 
gazdákkal tartja a kapcsolatot.

– Ha azt hallom, lIKRA, melyik 
háziállat „étrendjére” gondol-
hatok?

– Mindegyikére, azaz a leg-
főbb haszonállatokéra, a sertés, 
a szarvasmarha, a ló és a juh, 
a szárnyasok takarmányozá-
sára, ami ez esetben nemcsak 
tápok-takarmányok kínálatát 
jelenti, hanem – elsősorban a 
zárt rendszerű telepeken – a 
komplex takarmányozási tech-
nológiát is a tenyésztés speci-
ális céljainak megfelelően. De 
nemcsak ezeknek az állatok-
nak készült a LIKrA „étlapja” 
és nemcsak ők szerepelnek az 
üzleti stratégia célkitűzései kö-
zött…

– Az Agromalim nemzetközi 
közönsége is láthatta, hogy 
házi kedvenc társállatoknak, 
de még az erdei vadaknak is 
készítenek takarmánykeveré-
keket…

– Ez is igaz, de még nincs vé-
ge a sornak! Speciális haltápok 
és kiváló hatékonyságú csalik 
gyártásában is az élvonalba 
tartoznak a LIKrA Csoport ké-
szítményei. Ponty, pisztráng, 
díszhalak tartásának, tógazda-
sági tenyésztésének fajspecifi-
kus tápláléka egyaránt megta-
lálható a választékban. 

– Mi jellemzi a lIKRA takar-
mányokat a beltartalom szem-
pontjából?

– Elsősorban a magas bio-
lógiai érték, az életkorhoz, te-
nyésztési célhoz precízen iga-
zodó összetétel, s kiváltképp a 
gyógyszermentes receptúra. 
A cég hitvallása, hogy az élet-
minőséget javító, az ellenálló-
képességet erősítő természetes 
növényi anyagok hozzáadásá-
val is biztosíthatjuk az állat 
egészségét.. Ez különösen je-
lentős tényező a kedvenc szak-
területemen, a sertéstakarmá-
nyozásban, amelynek egyben 
szaktanácsadója, specialistája 
is vagyok.

– Miért jó a gyógyszer nélküli 
táplálék az állatnak, és miért 
jó ez a technológia a fogyasz-
tónak?

– Fordítsuk meg a sorrendet! 
Először is azért van szükség a 
gyógyszermentes takarmányo-
zásra, mert felismerte a cég, 
hogy nőtt a gyógyszermentes 
takarmánnyal nevelt sertésből 
előállított termékek iránti ke-
reslet, ugyanakkor az uniós kö-
vetelmények is ebbe az irányba 
mutatnak. De az állatnak is elő-
nyös, mert nem alakul ki nála 
gyógyszer-rezisztencia. A cél-
irányos összetevők következté-
ben a bélflóra optimálisan mű-
ködik, a reprodukciós képesség 
növekedik, csökken a malac-
elhullás, az állatartóknak pe-
dig a fajlagos takarmánykölt-

ség-csökkenés, a gyógyszer-
költség minimalizálása együtt 
jár azzal, hogy javulnak a gaz-
daságossági mutatók. 

– Milyen szakterületen dolgo-
zott korábban? 

– Állattenyésztésben, ta-
karmánygyártásban egyaránt 
hosszú éveket töltöttem nagy-
üzemi termelésben, ezért is 
van összehasonlítási alapom. 
Azt hiszem, egy szakember-
nek eléggé meggyőző, ha azt 
mondom, a LIKrA takarmá-
nyokkal 150 nap alatt lehet 
vágásérett egy tőkesertés, míg 
a hagyományos nagyüzemi 
technológiák jelentős részé-
ben előfordul a 180 nap feletti 
elkészülési idő is, a kisüzemi, 
háztáji tartásnál meg a 200 na-
pot is elérheti, míg egymázsás 
lesz a hízó.De azért mégis sze-
retnénk, ha nemcsak nagygaz-
daságokban, hanem az évek óta 
üres ólakban is röfögne a disz-
nó. Erre a (kettős) fejlesztésre 
országos sertésstratégia is ké-
szült, amelynek egy kiemel-
kedő fejezete a Békés megyei 
program. Kaszai Károly nevét a 
megyei sertésstratégia kidolgo-
zásában közreműködőké közt 
olvastuk a közelmúltban.

– A Békés Megyei Önkor-
mányzat koordinálásában el-
indult kezdeményezés – és az 
azt összegző tanulmány – sze-

rint az elkövetkező öt év alatt 
a sertésállománynak el kelle-
ne érnie a megyében az egy-
milliós létszámot. Jómagam 
ennek a stratégiának a máso-
dik fejezetének kimunkálásá-
ban vettem részt, a szigorúan 
szakmai-gazdasági szem-
pontok alapján. Úgy vélem, 
mindent meg kell – és lehet 
– tenni, hogy térségünkben 
visszatérjen a sertéstartási 
kedv. Ezért igyekszem tenni 
nap mint nap, s nem csupán a 
takarmánykereskedelemben. 
– Milyen területen vállal még 
szerepet?

– A Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara húsfeldolgozási 
osztályának vagyok vezetője 
Békés megyében, az országos 
osztálynak tagjaként tevé-
kenykedem, s egyben kama-
rai megbízott vagyok szülő-
városomban, Csorváson és a 
csabai járásban.

Előadás az új ciklus 
agrártámogatásairól
AuGusztusbAN rendezett 
gazdafórumot a gyulai Stei-
gervald tanyán Lempert 
László agrármérnök, aki a 
Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara szakemberét azért 
hívta meg, hogy az Európai 
Unió 2020-ig tartó közös ag-
rárpolikája (KAP) hazánkra 
vonatkozó irányelveiről ad-
jon tájékoztatást.

Dr. Pesti Csaba straté-
giai és szolgáltatásfejleszté-
si igazgató előrebocsátotta: 
az elvek is-
mertek, ám 
a részletes 
s z a b á l y o -
zást az el-
követ kező 
i d ő k b e n 
megszülető 
végrehajtási aktusok hatá-
rozzák majd meg. (Az azóta 
eltelt idő alatt a zöld kompo-
nens alkalmazásában ki is 
jött az őszi vetésekhez irány-
adó útmutató. Lásd: 17. oldal. 
A szerk.) A kamara igazga-
tója a KAP előkészítésének 
időszakáról megemlítette, 
hogy több tagállam érvelt 
amellett, hogy nem kell tá-
mogatni a mezőgazdaságot. 
A felvetések nem értek célt, s 
a jövőre induló új ciklusban 
újabb eurómilliárdok segít-
hetik az európai gazdákat. 
Igaz, a korábbi 421 milliárd 
euróval szemben „csak” 373 
milliárd (11%-kal kevesebb) 
jut közösségi szinten erre a 
célra, de – Pesti Csaba sze-
rint ez is igen jelentős ösz-
szeg. 

Felhasználásának alap-
elveit a kötelező, illetve az 
országok döntése szerint 
választható megoldások sza-
bályozzák – mutatott rá dr. 
Pesti Csaba kiemelve, hogy 
Magyarországon az eddigi 
SAPS-rendszerű támogatás-
elosztási rendszert visszük 
tovább, s vele együtt meg-
marad a nemzeti átmeneti 
támogatások intézménye is. 
A szakember szerint ez biz-
tosítja a hazai agrárirányí-
tás nagyobb mozgásterét az 
egyes ágazatok helyzetének 
rendezésében.

Az új EU-s szabályozás 
szerint a területalapú támo-
gatások két fő eleme az alap-
támogatás és a zöld kompo-
nens után járó szubvenció 
lesz. Az Unió szakemberei 
gondolva a mezőgazdaság 
jövőjére, a fiatal gazdáknak 
járó plusztámogatás lehe-
tőségét is megteremtették. 
Aki még nem lépte túl a 40. 
életévét, s most kezdi a tevé-
kenységét, s agrárvégzett-
séggel rendelkezik, az az 
előbbiek mellett – maximum 
5 évig – mintegy 19–20 ezer 
forintos többletjuttatásra 
számíthat. Ezt a többlettá-
mogatást maximum 90 hek-
tárra tudja igénybe venni.

A kötelezően alkalmazan-
dó támogatásokat kísérik az 
önkéntesen alkalmazhatók. 
A választható támogatási ele-
mek között van a kisgazda-
ságok támogatási rendszere, 
mellyel lehetőséget adnak a 
gazdának, hogy egy állandó 
(500–1250 eurós) átalány-
összeggel kiváltsák minden 
támogatásukat, és az elkö-
vetkezendő években ezt az 
átalányösszeget kapják. Cse-
rébe a zöldítés előírásait nem 

k ö t e l e s 
betartani, 
sőt, a KMF 
(kölcsönös 
m e g f e -
l e l t e t é s ) 
megsértése 
sem jár 

támogatásbeli szankcióval, 
nem úgy, mint az előírások-
kal szabályozott nagygaz-
dáknál.

Az eddig „egykomponen-
sű” területalapú támogatá-
sokra rátérve hangsúlyozta 
az előadó, hogy az alaptámo-
gatás mellé belépett zöldítés 
elvei a környezetvédelem és 
a változatos termelési szer-
kezet követelményeit egy-
aránt szolgálják. A terület 
után járó alaptámogatás 
várhatóan 144 euró/ha lesz 
2015-től, míg a zöld kompo-
nensre jutó rész 81,3 euró/
ha körül alakul. A terme-
léshez kötött támogatásra 
az eddigi tervek szerint 202 
millió euró jut évenként.  Az 
egyre több vitát és ellen-
érzést kiváltó úgynevezett 
degresszivitás – támogatás-
elvonások – révén mintegy 
69 millió euró kerül átcso-
portosításra vidékfejlesztési 
célokra, amelyet azonban az 
ellenirányú forrásáthelyezés 
ellentételez, így a közvetlen 
támogatásokra fordítható 
összeg összességében nem 
csökken, de célzottabbá vá-
lik. A vidékfejlesztésen belül 
a kertészet, az állattenyész-
tés és a vetőmagtermelés 
lehet a kedvezményezett dr. 
Pesti Csaba tájékoztatása 
szerint. 

E témában előre bocsátot-
ta az előadó, hogy az egész 
Unióban kötelező az 5%-os 
csökkentés, s ezek az elvo-
nások nálunk mintegy 500 
céget érintenek, azonban a 
bevezetésre kerülő állatte-
nyésztési és kertészeti támo-
gatások kompenzálják majd 
a munkaigényes ágazatok 
gazdálkodóit. Az ide sorolha-
tó, 1200 hektárnál nagyobb 
területet művelőknél szem-
betűnő különbség lesz a ko-
rábbi gyakorlathoz képest, 
hogy a többletföldnél már 
csak a zöldítésre eső támo-
gatást kaphatják meg, ami 
egyébként az új rendszerű 
területalapú támogatás ki-
sebbik, 37%-nyi része.

PrOMÓCIÓ

A részletes szabályozásról a jövőbeni 
rendeletek intézkednek 
többeK Közt szólt azokról a 
kritériumokról is, melyek azt 
határozzák meg, mely ese-
tekben nem jár támogatás, 
illetve arról, hogy a most vé-
get ért AKG (Agrár-környe-
zet-gazdálkodás) új ciklusá-
ban milyen elvek érvényesül-

nek. Ennek kapcsán zársza-
vában ismételten hangsú-
lyozta, hogy az elkövetkező 
évekre érvényes szabályozás 
részleteinek kimunkálása 
még nem ért véget, érdemes 
tehát a szaktárca és a kor-
mány rendeleteit figyelni.

 � Az alaptámogatás mellé 
belépett zöldítés elvei 
a környezetvédelem és 
a változatos termelési 
szerkezet követelményeit 
egyaránt szolgálják.

Kaszai Károly
délkelet-magyarországi kép-
viselő 
Sertés- és baromfitakarmá-
nyozási specialista 
mobil: 00-36-30/343-3550
e-mail: kaszaikaroly@freemail.hu

Telepünkön • őszi árpa, • őszi tritikálé, • őszi zab vetõmag kapható.

ajánljuk mag unkat!

MezőMag Kft.,
Magyarország, 5540 szarvas, 

KáKai Major, szentesi út, 5-ös KM-Kő.
tel./fax: +36-66/312-376 

 Mobil: +36-30/965-0523, +36-30/945-5364
MezoMag@net.info.hu  MezoMagKft@gMail.coM  www.MezoMagKft.hu

Magyarország egyik legnagyobb õszi kalászos vetõmag
fajtaválasztékával állunk a termelõk rendelkezésére.

GKBerény GKKalász GKCsillag
GKKörös GKBékés Jubilejnaja50
GKSzéphalom MVTallér MVKolompos
MVMagdaléna MVBodri MVCsárdás
MVMarsall MVSuba MVKolo
 MVHombár
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Kaszai Károly a legkülönbözőbb felhasználói igényeket kielégítő 
Likra készítményekkel. Ajánlat minden háziállatra.
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A felelős vízgazdálkodást 
víztározók építése segíti
A KAdIA ó-duNAI tározó a tér-
ségben jelentkező víztöbblet 
tárolásával és hasznosításával 
nemcsak a felelős vízgazdál-
kodást, de a környező védett 
természeti értékek és vizes élő-
helyek megóvását is segíti – je-
lentette ki a Földművelésügyi 
Minisztérium (FM) élelmiszer-
lánc-felügyeletért felelős állam-
titkára hétfőn a létesítmény 
ünnepélyes átadásán, herceg-
szántó közelében.

Zsigó róbert az eseményen 
a beruházás 
j e l e n t ő s é -
gét méltatva 
hangsúlyoz-
ta: bár az 
idén a mező-
g a z d a s á g 
számára ká-
rosan sok eső 
esett, korábban több aszályos 
év okozott komoly vesztesége-
ket az agráriumban. A politi-
kus elismerően szólt azokról 
a közmunkásokról, akik részt 
vettek a létesítmény megépíté-
sében. Elmondta: a projekt rá-
világít arra is, hogy a kritikák 
ellenére van létjogosultsága a 
közfoglalkoztatásnak. A táro-
zó megvalósításában is tetten 
érhető a katasztrófavédelem, 
a vízügyi ágazat, a Belügymi-
nisztérium és az önkormány-
zatok összefogása, amelyre – 
hasonló fejlesztésekkel együtt 
– az ország többi részében is 
szükség van – fogalmazott Zsi-
gó róbert.

A közfoglalkoztatási minta-
program keretében egy év alatt 
közel 330 millió forintból elké-
szült tározó kialakításában 57 
közmunkás vett részt. A 3664 
méter hosszú, átlagosan 12–40 
méter fenékszélességű létesít-
mény napi 115 000 köbméter 
víz bevezetését és összesen 
400 000 köbméter víz tárolását 
teszi lehetővé.

Pogácsás Tibor, a Belügy-
minisztérium önkormányzati 

államtitkára elmondta: a pro-
jekt az ország egyik legszebb 
vidékén, Gemenc térségében 
valósult meg. E terület azon-
ban nem csak kirándulóhely 
és vadászparadicsom, az itt 
élők számára a megélhetést 
is jelenti. Ezért fontos, hogy a 
vizet, mint természeti kincset 
a helybeliek boldogulását és 
a természetvédelmi területek 
fennmaradását támogatva le-
hessen hasznosítani – húzta 
alá. Az államtitkár kifejtette: 

még min-
dig sokan 
vannak Ma-
gyarorszá-
gon, akik 
képzettség 
h i á n y á -
ban nem 
k é p e s e k 

elhelyezkedni. A közfoglal-
koztatás nekik nemcsak eg-
zisztenciát jelent, de a mun-
kaerő-piaci érvényesüléshez 
elengedhetetlen szakmai is-
mereteket és munkakultúrát 
nyújt. A kormány célja, hogy 
e foglalkoztatási forma kere-
tében a munkaképes emberek 
megérezzék, jobb, ha nem se-
gélyre várnak tétlenül, hanem 
olyan tevékenységeket végez-
nek, amelyek piaci alapon 
nem biztos, hogy megvalósít-
hatók, viszont hasznosak és a 
helyi közösségek javát szolgál-
ják – fejtette ki.

Közölte: Magyarország 
egyik legfontosabb feladata, 
hogy minél több ember dol-
gozzon. A hozzánk hasonló 
Csehországban több mint 5 
millió embert foglalkoztatnak, 
négy éve Magyarországon ez a 
szám alig haladta meg a 3 mil-
liót, amely mára 4 millió fölé 
emelkedett – mondta Pogácsás 
Tibor aláhúzva: a közmunka 
nem egyedüli megoldás a fog-
lalkoztatás bővítésére, de olyan 
eszköz, amely önbecsülést ad 
az embereknek.

hIrDETÉS

Betakarítás gondokkal
 NApRAFoRGó A sok csapadék megnehezítette az olajnakvaló aratását
A legtöbb helyen a terve-
zettnél lényegesen keve-
sebb napraforgó termett, 
van ahol a minőség sem 
a legjobb a sok eső miatt, 
az ár viszont nagyon ala-
csony. A kukoricánál sem 
lesz jobb a helyzet – nyi-
latkozták a szakemberek 
– annak ellenére, hogy 
nagyobb termés várható, a 
mennyiség nem tudja kom-
penzálni a jelenlegi ala-
csony a felvásárlási árat.
A Bucsai Agrár Kft.-nél cik-
künk megírásakor még nem 
végeztek a napraforgó beta-
karításával, mert van olyan 
földterület, ahol még áll a 
víz – nyilatkozta Szabó Gyu-
la a kft. cégvezetője. Sajnos 
fél tonnával kevesebbre kell 
számítanunk, mint ahogy 
vártuk, és az olajtartalom is 
gyengébb, persze ez fajtától 
is függ. Volt olyan hibrid, ami 
jól adott, volt, ahol szinte sem-
mit, ami többnyire a virágzás-
kori hűvös, csapadékos időjá-
rásnak tudható be. A kukori-
cánál egyelőre még jobbak a 
kilátások a mennyiség tekin-
tetében, de nem a felvásárlási 
árban. A most porondon lévő 
árakat nem nevezném árak-
nak, sehol sem fog annyival 
több teremni, mint amekkora 
kiesést kellene elszenvedni 
ezen az értékesítési áron. Fi-
zetünk a kárenyhítési alap-
ba – komoly pénzeket –, de 
a jelenlegi szabályok miatt 
nem is tudjuk igénybe ven-
ni. Ez azt jelenti, hogy 30%-os 
terméskiesésnek kell lenni a 
bázisévhez képest, ami egy 
megelőző rossz évet (mint a 
tavalyi belvizes) meghalad-
va már régen csődöt jelent a 
gazdaságnak. A miniszter úr 
jelezte, hogy az alap fel van 
töltve, csak nem jelentkeznek 
a gazdák érte, hátha ilyenek 
a feltételek, akkor nem lehet 
csodálkozni azon, hogy szin-
te értelmetlennek érezzük. 
Nagyobb odafigyelést várunk 
el a kormánytól az érdek-kép-
viseleti szervektől, hogy élet-
szerűbb szabályok szülesse-
nek meg, amivel élni is tud-
nak a gazdák.

 Közel 400 hektár napra-
forgót takarítottunk be 3 ton-
nás hektáronkénti átlaggal 
mondta Dominkó Sándor, az 

Orosházi Orosfarm vezető-
je, normális esetben a 3 ton-
nás átlag nem számít rossz 
hozamnak, de most ezekkel 
az árakkal igen. Felét, amit 
szerződésre termeltünk, azt 
leadjuk, mert az az ár még 
elfogadható, de a másik felét 

betároljuk. A kukorica vágá-
sát a napokban kezdjük el, 
még a víztartalma 20% körü-
li, jók a terméskilátások, de 
annyira mégsem jók, hogy a 
jelenlegi felvásárlási árakkal 
eredményt tudjunk produkál-
ni. Ezer tonnára van szerző-

désünk, amit elszállítunk, de 
a többit betároljuk egy jobb ár 
reményében. Közel 1000 hek-
táron tervezünk búzát vetni, 
ami – ahogy az idő és az eső-
zések engedik – folyamatos, 
de ebben is csúszás lehetsé-
ges.

Ezen a táblán rajta hagyta nyomát az időjárás. Hogy lesz itt az idén szántás? És mikor vetnek?

Meg kell fogni és hasznosítani a hazánkon átfolyó vizeket!
 AKI Most nem kötött termelteté-
si szerződést, az rosszul járhat 
a termények értékesítésénél, 
mert olyan alacsonyak a felvá-
sárlási árak, amiből a keletke-
zett veszteséget a jobb termés 
sem egyenlíti ki – mondta Bozó 
József, az Úkígyósi Gazdaszö-
vetkezet elnöke. – Van, ahol 
még mindig áll a napraforgótáb-
lán a víz, itt is komoly gondok 
lehetnek. Évek óta mondom, 
hogy valamit kezdeni kell a ter-
més megóvása érdekében, de 
nemcsak kisgazdasági szinten, 
hanem komoly, hosszú távú 
kormányprogramként. Most né-
hol sok a víz, el kellene vezetni, 
az árkokat, csatornákat rend-

ben tenni és víztározókat létre-
hozni, amelyekben a felesleget 
tárolni lehetne, és nem csak vé-
delmi célból, hanem a további 
gazdasági hasznosítás lehetősé-
gét is megteremtve. Ahol termé-
szetes folyóvíz van, ott még 
könnyebb lenne a vízzel gazdál-
kodni. Mi ezt valahogy nem 
vesszük komolyan, nem figye-
lünk arra, hogy több víz megy 
ki ebből az országból, mint ami 
bejön. Ekkora pazarlás a vilá-
gon nincs, mint ami nálunk. A 
lehetőségeinknek csak a töredé-
két használjuk ki. Ha tudnánk 
a kiépített tározókból öntözni, 
főleg a jobb földeken, akkor jö-
vedelmezőbb kultúrával, mint 

például csemegekukoricával, 
zöldborsóval, paradicsommal 
és más zöldségfélével is lehetne 
foglalkozni. Így ki vagyunk téve 
minden alkalommal az időjárás 
szeszélyeinek. Ha már kiemel-
ten kezeljük a kertészetet és tá-
mogatjuk az öntözés lehetőségé-
nek megteremtését – kutak, 
csatornák stb. – akkor merjünk 
nagyban is gondolkozni, nem-
zetgazdasági szinten, hiszen az 
elkövetkezendő 10–20 éven be-
lül a népességszaporodás sok-
kal nagyobb élelmiszerigényt 
jelent a világnak, és ennek az 
igénynek a kielégítésére, egy kis 
szeletére mi is alkalmasak le-
hetnénk – mondta Bozó József.

Hamarosan visszavonulót fúj a nyár. Vége a pihenésnek, nyaralásnak. Lesz munka 
bôven, amely embertôl és géptôl is csúcsteljesítményt kíván. A STIHL gépei azonban 
erejüknek és megbízhatóságuknak köszönhetôen minden segítséget megadnak! 
Így öröm a munka.

Keresse akciós termékeinket szakkereskedéseinkben!
Az akció idôtartama: 2013. szeptember 1. – október 31.

Csúcsteljesítmény 
minden 
körülmények 
között

STIHL MS 170

52 490 Ft

n segítséget megadnak!

er 31.

STIHL MS 17

Kereskedoi_MintaHirdetés_2013_OSZ_138x100.indd   6 8/22/13   4:02 PM

BékéscsaBa, Gyulai út 112. 66/527-570,30/955-1531. Gyula, Béke sgt. 54. 66/561-770, 30/847-1606.

www.kisgepweb.hu

– STIHL FS-55 motoros kasza  89 900 Ft  helyett  74 900 Ft
– STIHL RE-98 magasnyomású mosó  59 900 Ft  helyett  53 900 Ft
– VIKING MB-248 fűnyíró  89 900 Ft  helyett  79 900 Ft

   További  akciós  termékeinket  keresse  szakkereskedéseinkben vagy honlapunkon! 

ÁFÁS ára
k!

   Őszi akció 
2014. szeptember 1–október 31. 

a készlet erejéig. 

*513820*

Továbbra is várjuk régi partnereinket és leendő vevőinket 
mezőgazdasági gépekkel, alkatrészekkel. 

Rendeljen most Lemken gépeket  
őszi és a  tavaszi munkákra extra kedvezményekkel! 
Hajdú Tamás 30/352-9994
Traktorok most még kedvezőbb áron! 
Takács Endre 30/861-9275
Gaspardo vetőgépek előrendelési akcióban
Sándor Zoltán 30/394-1834

kc-Békés kft. 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 428.

Tel.: 66/445-111 • www.kcbekes.hu

A KC-BÉKÉS KFT., mint a Zetor traktorok, Lemken és Gaspardo gépek 
hivatalos délkelet-magyarországi területi márkakereskedője 
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 � Bár az idén 
a mezőgazdaság számára 
károsan sok eső esett, 
korábban több aszályos év 
okozott komoly 
veszteségeket 
az agráriumban.

Békés Megyei

Írta és szerkesztette: 
Majsai N. éva és igriczi 

zsigMoNd.
tel./fax: 70/342-4186, 30/602-

3020.
e-Mail: hird.bekes@Mediaworks.

hu, 
Majsaieva@freeMail.hu

Hattat tRaktOROk
Békés megyében!!

50–107 LE teljesítménnyel 
Megtekinthetők:
Marso kft. telephelye
Békéscsaba, szarvasi út 84.
Forgalmazó: Solánker Kft.
Kecskemét, Szent László krt. 31.
érdeklődés:  76/494-534
 20/968-8903

www.solanker.hu
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Állattartók jobb helyzetben?
tAKARMáNyáRAK Olcsóbban jutnak a terményekhez az állattartók
A gabona- és takarmányfel-
vásárlási árak most alacso-
nyak, úgy tűnik, ezzel jobb 
pozícióba kerülhetnek az 
állattartók, ami egyrészről 
igaz, de még mindig vannak 
– és lettek – olyan körülmé-
nyek, amik továbbra is ne-
hezítik a helyzetüket.

– Folyamatos nálunk a beta-
karítás, a napraforgóval már 
végeztünk, 3,3 tonnás átlag-
gal. Egyelőre még a végleges 
minősítés nincs meg, de az 
már látszik, hogy nem káro-
sodott annyira a sok csapadék 
ellenére sem az olajtartalma, 
mint amennyire féltünk tőle 
– mondta rozsnyai Sándor, az 
orosházi Agro-M Zrt. vezetője.

– A kukoricánál jó termésre 
számítunk, de ezt nyilván nem 
kívánjuk értékesíteni az állat-
tenyésztési ágazatok miatt. Ez 
előtt két évvel 60 ezres kuko-
ricával etettünk, most viszont 
elképesztően alacsonyak az 
árak. Érdekes, ha az almával 
gond van, mint például most 
is, vagy 2 éve, akkor azonnal 
mozdul a kormány, vagy ha a 
dinnyések jelentkeznek, ak-
kor ugyancsak azonnali in-
tézkedések születnek. Most, 
hogy a tejágazatban baj van, 
tudjuk, hogy bejön a sok olcsó, 
többnyire csak tejnek nevezett 
készítmény, az intézkedések 
hatékonysága szinte nulla.

– A statisztika szerint a 
27 uniós ország közül mi a 
harmadikok vagyunk, ahol 
legalacsonyabbak a tejárak. 
Mi csak azért tudjuk kigaz-
dálkodni ezt a árcsökkenést, 
mert a tej mennyisége több 
lett a tervezettnél, tehát a 
mennyiség kompenzálja a 
veszteséget, de a végtelen-
ségig ez sem mehet. A  felvá-
sárló – miközben azt ígérte, 
hogy változatlan marad a fel-
vásárlási ár, az ukrán válság-
ra hivatkozva máris 5 forintot 
csökkentett. Úgy gondolom, a 
kormány részéről sokkal ha-
tékonyabb intézkedés kelle-
ne a sertés- és a tejtermelés 
védelmében – nyilatkozta a 
szakember.

A Dombegyházi Agrár 
Zrt.-nél a napraforgó 3,2-3,4 
tonnát adott hektáronként, 
a kukoricánál 9-10 tonna kö-
rüli eredményre számítanak. 
A  felvásárlási árak most ala-

csonyak, így az járt jól, aki 
szerződésre termelt, mert az 
elfogadható. Tűzzel-vassal 
védekezünk a kártevők (po-
cok, bolha) ellen – mondta 
Isztin Ferenc szakember –, 
ennek ellenére a repceterület 
5-10%-át újra kellett vetni. 

A  sertéságazat jól teljesít, a 
kitűzött célt sikerült tartani 
(súlygyarapodás, 16-os fialá-
si átlag), bár a felvásárlási ár 
most alacsonyabb – 400 Ft 
kilogramonként –, ezt főleg az 
orosz embargónak tudhatjuk 
be – mondta a szakember.

A Csorvási Gazdák Zrt.-nél 
210 hektárról takarították be 
a napraforgót 2,5 tonnás át-
laggal, de az étkezési nem ér-
te el a 2 tonnát – mondta Ke-
lemen Mihály szakember. Az 
árak rendkívül nyomottak, 
aki megteheti, annak érde-
mes várnia az értékesítéssel. 
Nagy erővel készülnek a ku-
korica betakarítására, ahol 
elfogadható termésre számí-
tanak. Közel 300 hektáron 
vetették el a repcét, amiben 
vannak olyan területek, ami-
ket újra kellett vetniük.

A tejárcsökkenéssel kap-
csolatban elmondta, hogy va-
lóban alacsonyabb lett több 
felvásárlónál az ár, ő a napok-
ban tárgyalt a feldolgozóval, 
akinek beszállít és aki meg-
erősítette abban, hogy tovább-
ra is szükség van a tejre, sőt 
üdvözölte azt a koncepciót, 
amit az ágazat fejlesztése ér-
dekében kívánnak tenni.

hIrDETÉS

Borjak a kifutóban. Az állomány fenntartása akkor is kötelező feladat, ha a tejtermelés helyzete bizonytalan.

Az új földforgalmi törvény nem kedvez az állattartóknak
KRAjcsovIcz ANdRás, a Kon-
dorosi Fríz-Tej vezető szakembe-
re elmondta, hogy csökkennek 
a tejfelvásárlási árak, a leg-
utóbb is kiderült, az egyik part-
ner 5 Ft-tal olcsóbban veszi át, 
annak ellenére, hogy az ígéret 
nem erről szólt. Sajnos ez a ten-
dencia még tovább folytatódhat, 
hiszen az orosz embargó miatt 
a lengyeleknek is fölöslegük 
van, s ez a fölözött tej lényege-
sen olcsóbban – elsősorban a 
sajtgyártóknál – megjelenik a 
piacon, rontva ezzel a hazai ter-

melők esélyét. Veszélyt jelenthet 
még az állattenyésztésre az új 
földforgalmi törvény, melynek 
már most jelentkezik a hatása, 
mert aki megvásárolja a földet, 
földműves kell, hogy legyen, s 
nem adhatja bérbe, hiszen mű-
velnie kell. Így egyre nagyobb 
földterület csúszik ki az állat-
tartó gazdaságok lába alól. Így  
a törvény ezen része, úgy gon-
dolom, nem az állattenyésztés 
fellendítését szolgálja – mondta 
Krajcsovicz András, a Tej Ter-
méktanács megyei elnöke.

Stihl-lovagok küzdelme Békés megyei részvevőkkel
FAváGóK Kaposváron tartották az immár hagyománynak számító fakitermelői versenysorozat országos döntőjét
Megvédte bajnoki címét az 
Északerdő Zrt. 1-es számú 
csapata a Kaposvárott meg-
rendezett 13. STIhL Országos 
Fakitermelő Versenysorozat 
döntőjében, ahol 40 csapat 160 
versenyzője mérte össze tudását 
és erejét, a folyamatos koncent-
rációt, kitartást, ügyességet és 
roppant erőt kívánó versenyszá-
mok teljesítése közben.

Mint arról már a hírt adtunk, 
a csapatok a döntőt megelőző 5 
regionális elődöntő során kva-
lifikálhatták magukat a végső 
megmérettetésre.

– Minden régióból az első hat 
helyezett automatikusan bejut 
az országos döntőbe, a fenn-

maradó 10 helyet meghívásos 
alapon töltik be. A  dél-alföldi 
elődöntő rendezését felváltva 
rendezzük egyik évben Gyulán, 
a másik évben Ásotthalmon. Az 
idén áprilisban Ásotthalmon 
volt a régiós verseny, amelyen 
mindkét Békés megyei csapat-
nak sikerült a kvalifikáció az 
országosra, a 4. és a 6. helyen – 
mondta Agrárhíradónknak Csi-
szér Attila, a gyulai Csiszér-Gép 
Kft. ügyvezető igazgatója, a bé-
kési csapatok főszponzora.

Az országos döntőről Csiszér 
Attila elmondta, hogy ott egy sza-
bálymódosítás szerint az előző 
évekkel ellentétben a „szerelés” 
versenyszámban a csapatok nem 

a saját láncfűrészeiken dolgoz-
tak, hanem a STIhL által biztosí-
tott MS 661-es gépen kellett min-
denkinek bemutatni a gyorsasá-
gát. (Ez a gép a STIhL jelenlegi 
zászlósha-
jója).

–  A  módosítás meg-
látszott az idő-
eredménye -

ken is. A mi csapataink is ezen 
a számon csúsztak meg, s veszí-
tettek értékes pontokat, ugyanis 
kevés idejük volt a verseny előtt 
ezen a gépen gyakorolni.

A fő versenyszám (kombinált 
darabolás, gallyazás, választé-
kolás, darabolás, hasítás) egyéb-
ként mindkét csapatunknak jó 
időeredeménnyel sikerült.

A CSISZÉr-GÉP Sarkadi Fa-
vágók csapata az összesített 
eredmények alapján a 22. helyet 
szerezte meg, a CSISZÉr-GÉP 
Vátyoni Betyárok versenyzői a 
38. helyen végeztek. Sajnos a 
mieink teljesítményére rányom-
ta a bélyegét a hosszú utazás, 
hiszen a helyszínre – hajnali 3 

órai indulással – 350 km-es uta-
zás után érkeztek.

A csapatok tagjai:
CSISZÉr-GÉP Sarkadi Favá-

gók (3 éve versenyeznek). Csa-
patkapitány: Kocziha Árpád, 
tagok: Szabó Tibor, Tulkán At-
tila, Boldog Gergő.

CSISZÉr-GÉP Vátyoni Betyá-
rok. Csapatkapitány: Széplaki 
hunor (ez a 10. országos verse-
nye volt!!!), tagok: Bozsányi Sán-
dor, Bús Mihály és Farkas Ká-
roly. Jövő áprilisban Gyulán lesz 
a dél-alföldi fakitermelő regio-
nális bajnokság! Figyelem! Van 
még néhány vállalkozó szelle-
mű csapat részére hely – hívta 
fel a figyelmet Csiszér Attila.Küzdelem a fával, a gépekkel. A békési csapat is helytállt a versenyben.

Szálkás,  
minőségi búza

Bőtermő,  
ellenálló árpa

Tel.: 30/6287591
www.agromag.hu

HOSSZÚ SZÁRÚ

SZÉP SZÁL DALIA

ANATÓLIA

ENERGIKUS

ROBUSZTUS

CORVINUS

A két kiemelten ajánlott, valamint a többi  
kalászosainkról érdeklődjön kollégáinknál 

vagy olvasson róluk a honlapunkon.
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 Az 1997-ben megalakult 
Csabai Raktárszövetkezet 
2007 óta államilag elismert 
gabonatermelői csoport.

Termelőinknek nyújtott szolgáltatásaink:
–  terménytárolás, -raktározás  

állagmegóvással,
– terménytisztítás, -szárítás,
– minőségvizsgálat,
– terménykereskedelem bel- és külföldre,
– közraktározás,
– ügyviteli tanácsadás,
– terménybiztosítás kötésének közvetítése,
–  egységes kérelem („területalapú  

támogatás”) készítése,
– pályázatkészítés.

Csabai Raktárszövetkezet
5600 Békéscsaba, Kerek u. 637.

Telefon: 06-66/540-920,
mobil: +36-30/566-0820, +36-30/508-0504.

E-mail: iroda@raktarszovetkezet.hu
 Munkánkkal segítünk megteremteni 

gazdálkodásának pénzügyi biztonságát! *5
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A kormány azonnal segít 
az almatermelőkön
A KoRMáNy nem vár Brüsszel-
re, hanem a kialakult helyzet 
kezelése érdekében 3,16 milli-
árd forint értékben indít prog-
ramot az almatermelőknek. 
Ennek keretében támogatja az 
almasűrítmény és az étkezési 
alma tárolását, a tárolókapaci-
tások tartályládák beszerzése 
útján történő bővítését, vala-
mint az almafelhasználás ösz-
tönzését, és egy almapromóci-
ós kampány indítását.

Az alma a magyar gyü-
mölcstermesztés egyik leg-
fontosabb ágazata, 2014-ben 
mintegy 27  600 hektáron 
7500 termelő foglalkozik al-
matermesztéssel. Az eddigi 
kedvező időjárásnak köszön-
hetően idénre mintegy 780–
800 ezer tonna rekordtermés 
volt várható, ami 150-200 ezer 
tonnával több az átlagosnál. 
Az időjárásnak köszönhetően 
egész Európában kedvező a 
termés, valamint jelentősek 
a 2013-ból maradt készletek. 
Ezt tetézi, hogy például Len-
gyelországban az orosz em-
bargó miatt körülbelül 500 
ezer tonna maradt a hűtőhá-
zakban.

Magyarországon hiába van 
500 ezer tonna feldolgozására 
alkalmas feldolgozókapacitás 
és elvileg 250 ezer tonnás 
étkezésialma-hűtőkapacitás, 
az európai és hazai rekordter-
més miatt értékesítési prob-
lémák jelentkeztek. Egy átla-
gos évben Magyarországon a 
termés mintegy 70 százaléka 
kerül értékesítésre ipari al-
maként és 30 százalék étkezé-
si almaként. Az idei kedvező 
termésnél ez az arány vélhe-
tően megváltozik és valami-
vel több lesz az étkezési minő-
ség, kb. 250 ezer tonna.

Az Európai Unió által bizto-
sított eszközök jelen pillanat-
ban alkalmatlanok a magyar 
termelők problémáinak ke-
zelésére (a mai napig a ma-
gyar termelők 35 ezer tonna 
termést vontak volna ki ezek 
révén a hagyományos értéke-
sítési csatornákból és 1867 
hektáron tervezték, hogy nem 
takarítanak be támogatásért 
cserébe). Bízunk benne, hogy 
az Európai Bizottság által a 
mai napon Brüsszelben bemu-
tatni tervezett új támogatá-
si intézkedés az eddigieknél 
megfelelőbb válaszokat fog 
adni számunkra.

A Kormány nem vár Brüsz-
szelre, hanem kiemelt és sú-

lyának megfelelő figyelmet 
fordít a hazai almatermelés 
és almatermelők nehézségei-
re. A helyzet kezelése során 
olyan megoldások alkalma-
zását támogatja, amelyek 
nemcsak rövidtávon, hanem 
középtávon is segítik a hazai 
almatermelés ügyét, hiszen 
jövőbe mutató, tartós megol-
dásokra van szükség.

A legfontosabb intézkedé-
sek a következők lesznek:

 1. Az almasűrítmény táro-
lási támogatása:

Jelenleg annyira alacsony 
az almasűrítmény világpiaci 
ára, hogy ez is lenyomja a ter-
melői árakat. A későbbiekben 
várhatóan kialakuló jobb pia-
ci árak miatt érdemes tárolni 
az alma feldolgozásából kelet-
kező termékeket. Általános 
csekély összegű támogatás-
ként az ipari alma feldolgo-
zására mezőgazdasági ter-
melők és feldolgozók részére 
(termelő, termelői szervezet, 
vagy zöldség-gyümölcs ter-
melői csoport) támogatás len-
ne nyújtható azoknak, akik 
étkezési vagy ipari almából 
előállított almasűrítményt, 
almalevet állítanak elő és azt 
raktárban vagy közraktárban 
elhelyezik.

2. Étkezési alma tárolási tá-
mogatása:

Cél a hazai almatermelés 
minőségi, étkezési alma irá-
nyába történő elmozdítása, 
így támogatni kívánjuk azon 
mezőgazdasági termelőket és 
forgalmazókat, akik az étke-
zési almát hűtőházban vagy 
közraktárban tartják.

3. Tartályláda beszerzésé-
nek támogatása:

A tartályláda beszerzésé-
nek támogatásával szintén az 
étkezési alma tárolását kíván-
juk segíteni és ezzel az érté-
kesítési szezon elnyújtását kí-
vánjuk elérni. Az állami elis-
meréssel rendelkező termelői 
értékesítő szervezetek számá-
ra 50%-os támogatási inten-
zitással, más almatermelők, 
feldolgozók vagy forgalmazók 
számára de minimis támoga-
tás formájában tudunk ilyen 
típusú támogatást biztosítani. 

4. Közösségi agrármarke-
ting:

Piaci oldalról hatékony esz-
köz a 2014. szeptember 1-jével 
indult belföldi almapromóci-
ós kampány, amelyre bruttó 
45  millió forintos összeget 
biztosít a Kormány.

Agrárvásár a szomszédban
AGRoMAlIM Románia legrangosabb kiállítása magyar részvétellel

 (FolytAtás A 13. oldAlRól)
A nemzetközi kiállítás forgata-
gában járva szembetűnő volt a 
gépesítés megnövekvő kínála-
ta, amelyben a középkategóriás 
erő- és munkagépek mellett a 
legismertebb világmárkák óri-
ásainak felvonultatása azt az 
érzetet keltette, mintha romá-
nia máris a több ezer hektáros 
nagybirtokok hazája lenne, 
holott ma még jelentős mérté-
ket képviselnek a kisparcellás 
gazdaságok. (A  2012-ben köz-
zétett adatok szerint a közel 
14,7 millió hektárnyi mezőgaz-
dasági terület 63%-a szántó, a 
legelő, kaszáló 22,5% és 10,4, a 
szőlő-gyümölcs 1,5 és 1,4%-os 
arányt tesz ki. A bejegyzett ter-
melők 99,2%-a egyéni gazda-
ként  műveli a terület 56%-át, a 
jogi személyiségű nagygazdasá-
gok csak 31 ezren vannak, ám 
ezek működnek a „maradék” 
44%-on. Külföldi termelők 800 
ezer hektáron gazdálkodnak.)

Többek szerint ez a nagygép-
kínálati arány a jövőnek szóló 
üzenet, mivel a technológiai 
fejlesztésekben nagyobb lema-
radást kell pótolni, mint az uni-
óhoz korábban csatlakozott Ma-
gyarország gazdaságainak.

Délkeleti szomszédunk agrár-
piacán természetesen a hazai 
vállalkozásaink is megtalálják 
az üzleti és kereskedelmi part-
nereiket, vevőiket, s ebben a 
„hídépítő-terjeszkedő” folyamat-
ban kiemelkedő szerepet kap az 
Agromalim és a hozzá hasonló 
vásárokon való részvétel. Nóvé 
Zoltán, a magyar vállalkozások 
részvételét lassan két évtizede 
szervező Körös-Trade Kft. ügy-
vezetője a kiállításokon meg-
jelent Békés megyei és orszá-
gos cégek egész sorát említette. 
Megyénkből rendszeresen jelen 
van például a békési Optigép 

Kft., amelynek napraforgó- és 
kukoricaadapterei nélkül egyre 
kevésbé képzelhető el az őszi be-
takarítás, de ugyanígy szereplő-
je a csabai Struktúra–Bau–hol-
ding, amelynek síktárolói, gép-
színei, üzemcsarnokai a román 
gazdaságok fontos objektumai, 
a sportlétesítményekről nem is 
beszélve! Csíkszeredában, Ara-
don jégcsarnok épült a csabaiak 
tervezésében-kivitelezésében.

Érdekes találkozásnak vol-
tunk tanúi a mostani Agroma-
limon: a Csíkszereda közelé-
ben, Csíkjenőfalván élő Kedves 
Tamás látogatta meg a – szé-
kelyföldi sportéletből ismerős 
– hokicsarnok építőit. Tegyük 
hozzá, úgy is, mint kiállítótárs, 
mivel részese lehetett annak 
az élelmiszergyártó csapatnak, 
amely bemutathatta termékeit 
a magyar pavilonban a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara 
standján, korondi és etédi kéz-
művesekkel és magyarországi 
vállalkozásokkal együtt. Ott, 
ahol a világhódító Gallicoop Zrt. 
pulykatermékeit és az Európát 
ellátó orosházi Merian libamáj-
készítményeit is láthattuk.

De ott voltak a kiállításon a 
gyomaendrődi kazánok, kan-
dallók is, melyek már évek óta 
bizonyítják, helyük van a ro-
mán otthonokban, üzemekben, 
műhelyekben. Vevők, üzlet-
felek, partnerek kerestetnek – 
romániában is! Ezt pedig nem-
csak ők, hanem a kapcsolatépí-
tés hivatásos letéteményesei, a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara román Tagozatának 
munkatársai is képviselték. 
A magyar pavilonban ők is he-
lyet kaptak. rák János titkártól 
megtudtuk, a magyar vállalko-
zókat már a Kárpátokon túl is  
– Moldovában – népszerűsítik 
romániában.

Az orosz élelmiszer-embargó hatása Békésben is érezhető
HuNApFel A legtöbb helyen javában tart még az almaszüret, kérdés, hova, kinek adhatják el a megnövekedett termést
Mint köztudott, a magyar alma-
termelőket érintette leginkább 
kedvezőtlenül az Oroszország 
elleni EU-s szankciók követ-
keztében – ellenlépésként – be-
vezetett moszkvai élelmiszer-
import-korlátozás. Javában tart, 
sőt több helyen véget is ért az 
almaszüret, így a gyümölcster-
mesztők legfontosabb kérdése: 
hova tegyék a máskor Oroszor-
szágnak szállított termést?

Megyénkben működik az or-
szág egyik legnagyobb és legkor-
szerűbb gyümülcsültetvényét 
művelő csorvási hunapfel Kft., 
amelynek közel 150 hektárnyi 
területéből jelenleg 33 hektárt 
tesz ki az almás. Ez a kultúra a 

német-magyar vegyesvállalat 
húsz évvel ezelőtti megalakulása 
idején telepített – már  kivágásra 
váró, illetve új, a legmodernebb 
technológiával működő, jéghálós 
védelemmel ellátott – termő és 
nem termő – állományból áll. 
Mint Pusztai József ügyvezető 
elmondta, az idei betakarítás vé-
gére várható termés 1260 tonna, 
ami közel 300 tonnás többletet 
jelent a tavalyihoz képest. Egy-
szóval, nem elég, hogy „bedu-
gult” a piac, a természet is most 
kezdett rekorddöntögetésbe!

A hunapfel jelentős hűtő-táro-
ló kapacitással rendelkezik.

Az idei termésből 400 tonnát 
tudnak ipari almaként értékesí-

teni – amiben a jégkárt szenve-
dett gyümölcs is benne van –, er-
re  szerencséjükre megvannak a 
korábban kialakított, korrekt fel-
dolgozói kapcsolatok (Sió, Maril-
len), melyek révén sűrítmény és 
püré készül a csorvási almából.

Az áru túlnyomó része 
(80–90%) romániába és Orosz-
országba kerül. Tavaly 250 ton-
nát vittek a hunapfeltől az orosz 
vevőkhöz. A csorvási cégnek 
a meggyértékesítésben régi és 
bejáratott kapcsolatai vannak 
moldáv-orosz, román és szerb 
vevőkkel, s – mint Pusztai Jó-
zsef fogalmazott –, ha mód lesz 
rá, Szerbián keresztül, vagy az 
embargó feloldása után 2015-

ben is 200–400 tonnás eladás-
ban bíznak.

– Arra az esetre, ha a jövő 
évre átnyúló értékesitési idő-
szakban nem következik be a 
felodás, akkor románia és Bu-
karest a cél a teljes készlet érté-
kesítésében. Az áru elhelyezésé-
nél előnyt jelent, hogy a betárolt 
alma 100%-ban golden, ami 
viszonylag keresettebb fajta a 
román és orosz piacon – nyilat-
kozta Pusztai József hozzátéve, 
hogy az Európai Unió rendelete 
alapján meghirdetett 350 tonna 
alma ingyenes szétosztására  a 
Medi-Fruct Szövetkezet szerve-
zésében pályáztak, ám ebben 
nem jártak sikerrel.Hajrá gyerekek, van még fölöslegben több százezer tonna! Jó étvágyat!

Csipkár Imréné fazekasvarsándi paprikatermelő az AMMGE standján.

A szarvasi Gallicoop pulykatermékeit a román fogyasztók is kedvelik.

Székelyföldi látogató a csíkszeredai jégstadiont építő Struktúra–Bau–Typ Kft.-nél

Csíkjenőfalvi sajtkészítők is bemutatkoztak a magyar agrárkamara standján.
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Magyarok határokon innen és túl 
AGRoMAlIM XV. Magyar-magyar Gazdatalálkozó Kárpát-medencei kitekintéssel
Éppen másfél évtizede, hogy 
a Kocsik József elnök ve-
zette Arad Megyei Magyar 
Gazdák Egyesülete kezde-
ményezésére megrendezték 
az Agromalim kísérőrendez-
vényét, a Magyar-magyar 
Gazdatalálkozót a határ két 
oldalán élő termelők közös 
gondolkodásának szándéká-
val. Hogy ezt az aradi vásár-
központ hivatalos program-
ként befogadta, azt igazolja 
a csarnok igazgatója, Adrian 
Negrău köszöntője is, amely-
lyel a tizenötödik alkalom-
mal sorra került találkozót 
megnyitották. A román 
szakember szavait követően 
Bognár Levente, Arad al-
polgármestere, az RMDSZ-
megyei elnöke értékelte az 
együttműködés jelentősé-
gét, melynek elősegítésben 
jelentős szerepet játszott ez 
a konferencia. Az elmúlt 15 
évet a közösségépítés idő-
szakának nevezve hozzátet-
te, ez a törekvés egybeesik 
az RMDSZ céljaival is.
Sebestyén Csaba, a románai 
Magyar Gazdák Egyesülete 
elnöke ismertette az Európai 
Unió Közös Agrárpolitikája 
újabb ciklusának romániát 
érintő rendelkezéseit, és szólt 
a forráselosztás követendő el-
veiről is. Kifejtette azt a meg-
győződését, hogy nem a gépet, 
hanem az embert, a családi 
vállalkozásokat kell támogat-
ni, amelyekből Erdélyben van 
a legtöbb. Érzékeltette, hogy 
az államelnöki mezőgazdasági 
tanácsadó testület tagjaként 
sokat kellett küzdenie a csalá-
di gazdaságok támogatásának 
prioritásáért. Sebestyén Csaba 
szerint a a fenti elvek jegyében 
új szerepkört kívánnak adni a 
szaktanácsadásnak, az együtt-
működésen alapuló nemzetkö-
zi befektetéseknek és az inno-
vációnak. Támogatni kívánják 
a nehézségekkel küszködő ága-
zatokat és a hátrányos helyzetű 
hegyvidékeket.

A magyarországi agrárszak-
képzést és felsőoktatást képvi-
selte a konferencián dr. habil. 
horváth József dékán, a Szege-
di Tudományegyetem hódme-
zővásárhelyi Mezőgazdasági 
Karának a tanára, akinek gya-

korlati szemléletű előadásából 
kitűnt, hogy a tudást a sikeres 
termelés és vállalkozás alapjá-
nak tekintik, s oktatási elveik 
középpontjában a piaci folya-
matokat ismerő, menedezser-
szemléletű szakemberek kép-
zése áll mind a nappali, mind 
a felnőttképzés folyamatában. 
Ezt jelzi, hogy nemrég juh- és 
kecsketenyésztő szakot is indí-
tottak. Dr. horváth József szólt 
arról is, hogy a Temesvári 
Mezőgazdasági és Állatorvosi 
Egyetemmel, az AMMGE- vel, a 
Bánsági Magyar Gazdák Egye-
sületével és az Orosháza és 
Vidéke Gazdakörrel közösen 
nyert pályázat keretében köny-
vet adtak ki a falusi turizmus, a 
helyi élelmiszertermékek nép-
szerűsítése céljából.

Nagy Miklós, a Vajdasági 
Gazdaszervezetek Szövetsé-
gének az elnöke ismertette az 
EU-tagjelölt Szerbia, – ezen be-
lül – Vajdaság mezőgazdasági 
helyzetét, ahol egy-egy család-
ra hozzávetőleg 5 hektár termő-
föld esik, és a feldolgozóiparban 
mutatkozó munkanélküliség 
miatt nőtt a kényszervállalkozó 
gazdálkodók aránya.

horváth Levente Ákos, a Szo-

ciális, Családi és Munkaügyi 
Minisztérium államtitkára 
Munkahelyteremtő mezőgazda-
ság címmel tartott előadásában 
az agráriumban foglalkoztatott 
fiatalok helyzetét elemezve ag-
godalmának adott hangot, hogy 
igen nagy számban dolgoznak 
külföldön. Szükségesnek tar-
totta, hogy az olasz, spanyol me-
zőgazdasági vállalkozásokban 
tapasztalatot szerzett román 
munkaerőt hazahívják.

Lázár Zoltán, a magyar Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara 
elnöki kabinetfőnöke arról be-
szélt, hogy az új agrárkamara 
380 ezer tagjának 600 falu-
gazdász segíti szaktanácsaival 
a munkáját. A testület célja, 
hogy a Kárpát-medencében 
működő magyar gazdaszerve-
zetek számára is elérhetővé te-
gyék mindazokat az előnyöket, 
amelyeket az anyaországiak a 
vetőmagbeszerzés, az üzem-
anyag-vásárlás, illetve a szak-
tanácsadás terén élveznek. 
Külön kiemelte azokat a törek-
véseket, melyekkel a határon 
túli kistermelők piaci bemutat-
kozását segítik, amire az Agro-
malim magyar pavilonja is jó 
példát szolgáltatott.

 A Csabai Kolbászfesztivál gyúrási bemutatója a Körös-Trade szervezésében.

Alfagép Kft. A csabai vállalkozás a kertészeti gépek széles kínálatát mutatta be.

Napraforgó-, kukoricaadapterek az Optigéptől. Romániában közkedvelt eszközök.

A határon átnyúló együttműködés értékelése 
A béKés Megyei Mezőgazdasá-
gi Szövetség delegációja 2014. 
szeptember 12-én az Arad Me-
gyei Magyar Gazdák Egyesüle-
tének meghívására látogatást 
tett az Aradi AGROMALIM Ag-
rárexpón. A delegáció tagjai 
Kelemen Mihály elnökhelyet-
tes, Barabás Béla titkár és Vá-
ri Attila szaktanácsadó az 
Arad Megyei Magyar Gazdák 
Egyesületének elnökével, Ko-
csik Józseffel értékelték az ed-
digi – 2007 óta tartó – együtt-

működést. A kedvező tapaszta-
latok, a két szervezet több éve 
fennálló szoros és jó kapcsola-
ta alapján az együttműködés 
folytatásáról, illetve a bővítési 
lehetőségekről állapodtak 
meg. A tárgyalást követően a 
Békés Megyei Mezőgazdasági 
Szövetség képviselői megtekin-
tették az agrárkiállítást – tu-
dósított a kétoldalú egyezmény 
meghosszabbításának esemé-
nyéről Vári Attila, a MOSZ Bé-
kés megyei instruktora.

Új, egységes gazdatámogató rendszer
NAK Az agrárkamara látja el az Országos Szaktanácsadási Központ feladatait
Átalakult a mezőgazdasági 
szaktanácsadási rendszer 
szervezeti struktúrája az Új 
Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program (ÚMVP) intéz-
kedéseinek megvalósulását 
segítő támogatott mezőgaz-
dasági szaktanácsadási rend-
szerről szóló jogszabályi vál-
tozások következtében. 2014. 
október elsejétől a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) látja el az Országos 
Szaktanácsadási Központ 
feladatait. A feladatok átvéte-
lével folytatódik az új, a gaz-
dák érdekeit és igényeit szol-
gáló egységes gazdatámogató 
rendszer építése.

A módosuló 73/2007 
(VII. 27.) FVM-rendelet értel-
mében a NAK szervezi a me-
zőgazdasági szaktanácsadók 
képzését, továbbképzését és 
vizsgáztatását, értékeli a me-
zőgazdasági szaktanácsadók 
munkáját és a Területi Szak-
tanácsadási Központokat, 
valamint ellátja a Nemzeti 
Agrár-tanácsadási Bizottság 
titkársági teendőit. A  Kama-
ra feladata lesz a kapcsolat-
építés az Európai Unió tag-
országainak mezőgazdasági 
szaktanácsadó szervezetei-
vel, illetve a magyar mező-
gazdasági szaktanácsadás 
nemzetközi képviselete. 

A  NAK látja el a regionális 
Szaktanácsadási Központok 
irányításával összefüggő, Irá-
nyító hatóság által delegált 
feladatokat, és működteti a 
Mezőgazdasági Szaktanács-
adási rendszert (MSZr) se-
gítő Integrált Elektronikus 
rendszert (IEr).

Az IEr-t érintő kérdések-
kel ezentúl is a NAKVI-hoz 
fordulhatnak az érdeklődők. 
A szaktanácsadáshoz kapcso-
lódó IEr működésének folya-
matossága érdekében ugyan-
is a Kamara megállapodást 
kötött a feladatot eddig ellátó 
Nemzeti Agrárszaktanács-
adási, Képzési és Vidékfej-

lesztési Intézettel (NAKVI) 
a rendszer üzemeltetéséről, 
valamint arról, hogy a felada-
tot – együttműködve a Kama-
rával – a 2007–2013-as uniós 
programozási időszakra vo-
natkozóan ellátja.

A NAK a jövőben is számít 
a rendszer jelenlegi szereplő-
ire, velük együttműködve kí-
vánja megteremteni az igény 
alapú, egységes, támogatott 
mezőgazdasági szaktanács-
adást.

A Kamara honlapján egy 
új tematikus aloldalon (szak-
tan.nak.hu) érhetők el a szak-
tanácsadással kapcsolatos 
legfrissebb információk.
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forgalmazása, 
  műtrágya 

forgalmazása
  őszi betakarítási 

munkák

LÖKÖSHÁZI
HaLadÁS

MeZőgaZdaSÁgI 
SZÖvetKeZet,
5743 Lökösháza, 

tanya 126.
tel.: (66) 244-133.

Az alábbi szolgáltatásokkal  
állunk tisztelt partnereink 

rendelkezésére:
  aktuális őszi 

munkák,
  betakarítás,
  tisztítás,
  szárítás.
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VeTŐmagBúza, 
árpa, TriTikálé, 

Őszi zaB 
ÉS KEVERT 

műTrágyák, 
MAP-MűTRáGYáK 

megrendelheTŐk. 

Vetőmag-kukorica 
egyes fajták 

30-40% 
kedvezménnyel 

kaphatók. 
SZABó PáL 

TEL.: 30/318-0306. 
ELEK, LőKöSHáZi úT 14.
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EGYES TERMÉKEKRE 0% THM,
0% kamat, 0% kezelési költség.

KártyahiteleM a 

To váb bi ak ci ós ter mé ke ink rõl ér dek lõd jön üzletünkben!

MS 170 láncfûrész  .............. 63 900 ft  54 900 ft
MS 181 láncfûrész .................. 89 900 ft  79 900 ft
MS 261 láncfûrész  ............ 214 900 ft  179 900 ft
FS 55 motoroskasza  ............... 89 900 ft  74 900 ft
FS 94 motoroskasza ............... 179 900 ft  149 900 ft
HSE 42 sövényvágó  ............... 36 900 ft  35 900 ft

Használt gép értékbeszámítás!

PÁKA-DUPLEX BT. 
szakkereskedés és szerviz

Békéscsaba, Pöltenberg u. 17. Tel.: (66) 443-040,
(20) 945-5763, (20) 982-4739.  (20) 497-7265

pakaduplex@gmail.com, www.pakaduplex.hu
https://www.facebook.com/pakaduplex

GPS: 46°41’4’’ N, 21°4’44.8’’

banKKártya elfogaDÓhely!

AK CIÓ!

Az akció 2014. szeptember 1-jétől október 31-éig vagy a készlet erejéig!
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Kocsik József, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete elnöke nyitotta meg 
a XV. Magyar-magyar Gazdafórumot. Képünkön a konferencia elnöksége.
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Jócsák Attila kereskedelmi vezető
Tel.: +36 30/69-74-225 

Cím: H-6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.
E-mail: info@valkon.hu • www.valkon.hu

Jócsák Attila kereskedelmi vezető
Tel.: +36 30/69-74-225

Cím: H-6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.
E-mail: info@valkon.hu • www.valkon.hu

Bittó Imre Békés és Csongrád megyei területi képviselő
Tel.: +36 30/63-27-602
Cím: H-6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55. 
E-mail: bittoi@valkon.hu • www.valkon.hu

VALTRA  
SZEMÉLYRE SZABOTTAN 
AZ ÖN TRAKTORA!
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Erőgép kínálatunkból

VOGEL NOOT MUNKAGÉPEK 

TELJES KíNáLATA

hengerelés mesTerFokon!
güTTer, he-Va, Vogel-nooT hengerek!

www.gallicoop.hu

1989-2014

 25 ÉVES

Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. 5540 Szarvas, Ipartelep 531/1 • Telefon: +36 66 621-500 • Fax: +36 66 621-507
Email: kapcsolat@gallicoop.hu

Keress minket a Facebook-on!
https://www.facebook.com/Gallicoop

A szarvasi Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. a legnagyobb pulykahús 
 termék előállító Magyarországon, valamint Kelet- és Közép-Európában.

„Mindig a hasára gondolunk!” – olvasható a vállalat valemennyi 
 kiadványán és termékeinek csomagolásán, ám ez a szlogen a vállalat 
üzletpolitikáját, szellemiségét is tükrözi: a negyed százados múlt-
ja alatt a Gallicoop nem csak piacvezető lett Magyarországon, de 
világ szerte több mint 30 országba szállít, Németországtól Anglián 
át  egészen Tajvanig, valamint nagy mértékben a cégnek köszönhető, 
hogy  Magyarország a világ 3. legnagyobb pulykahús fogyasztó nem-
zete lett az átlag 5,5 kg/fő fogyasztási értékkel.

Mára a Gallicoop, mint vállalat és márkanév egyet jelent a megbízha-
tó, egészséges és minőségi termékekkel. A friss pulykahúsok mellett 
már közvetlen fogyasztásra szánt, és minőségileg korszerű termékek 
széles skálájával rendelkezik. A termékkínálatot a kolbász- és sonka-
félék, a felvágottak és májasok, a főtt- füstölt és szárazáruk, a párizsi 
és virsli félék, valamint a panírozott termékek jelentik. A széles kíná-
lat legnépszerűbb termékei közé tartozik a Körös Pulykamell sonka, a 
Natura pulykamell filé, a Nagymama májasa, a Pulyka Frankfurti virsli, 
a Valódi pulykamell szelet, a Főtt, pácolt füstölt pulykamell, valamint 
a Pulyka nuggets.

Bővebb információért vagy receptekért látogasson el a www.
gallicoop.hu oldalra.

25 éve az 
élvonalban
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