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A holland gazdáknak elegük 
van zöldfasizmusból 
 

Szó szerint megbénította Hollandia harmadik legnagyobb városát 

az a traktoros felvonulás, amelyet a gazdák azért szerveztek, mert a 

koalíciós kormány egyik pártja felvetette, hogy a nitrogénkibocsátás 

csökkentésének érdekében az állattenyésztési ágazatban 

korlátozásokat kellene bevezetni. 
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Torma továbbképzés Újlétán 
 

 

Megelőzi, egyesek szerint gyógyítja is a rákot. Segít 

a náthás, influenzás betegségek átvészelésében. Ezen 

kívül még legalább 10 féle kedvező élettani hatása 

van a rendszeres fogyasztásának.  

 

Csodanövény a torma, mégis keveset fogyasztunk 

belőle. Pedig a magyar konyha egyik fő alapanyaga. 

A fogyasztás visszaesésének egyik oka az, hogy a 

boltokban kapható tormás termékek minősége sok 

esetben nem megfelelő. Pedig a Magyarországon 

megtermelt torma jobb minőségű a kínai, sőt a 

lengyel vetélytársnál is. A hajdúsági “létai” torma 

pedig igazi kuriózum a termötáj külömleges 

klimatikus és talajadottságainak, és a helyi termelők 

évszázados tormatermesztői tapasztalatának 

köszönhetően. 

 

Az ICL szaktanácsadói, a környékbeli termelők és az 

Agro Center közös rendezvényen keresték a 

tormatermelés és -értékesítés javítását szolgáló 

megoldásokat Újlétán. A torma termesztése igényli a 

szaktudást, de megfelelő növénytáplálással már 

nagyon kevés vegyszerezéssel, vagy akár bio módon 

is termelhető.  

 

Rácz Gábor az ICL szaktanácsadója a keléstől a 

betakarításig tartó technológiai támogatást ajánlott a 

gazdáknak, hogy a befektetett input anyagok, 

műtrágyák a leghatékonyabban felhasználhatók 



legyenek felhasználhatók a növény számára. Ez 

jelentősen növeli a gazdaságosságot. 

 

A felvásárlók elmondták, hogy idén jó, közepes 

termést várnak és úgy tűnik a felvásárlói árra sem 

lesz panasz. Véleményük szerint a torma ágazat 

megmaradásának, illetve fejlődésének az lenne az 

egyik feltétele, hogy a termő terület növelése helyett, 

a megtermelt torma minőségét kellene javítani. 

Mintegy 12 ezer tonna terményt lehet a jelen piaci 

körülmények között értékesíteni, ezt kellene első 

osztályú minőségben előállítani. Így a 1,5 Euró 

körüli felvásárlói árat folyamatosan lehetne tartani. 

 

Rácz Gábor elmondta azt, hogy az ICL modern 

termékeinek használata alapját jelentheti annak, 

hogy a hektáronkénti költségek minimalizálása 

mellett a gazdák a hasznot maximalizálhassák. Az 

H2Flow, és Agro Master termékcsaládok a talaj 

vízhásztartásának egyensúlyban tartásától, a 

tápanyagfelvételig segítik a növényt a fejlődésben. 

És teszik mindezt mérgező kémiai anyagok 

használata nélkül! 

A linkre kattintva megtekinthető képgalériánk: 

https://agrarmediairoda.hu/torma-tovabbkepzes-ujletan/ 

******** 

Kukorica, napraforgó és cirok 

fajtabemutató Gyulatanyán  

 

Gyulatanyán idén sokadszor volt nagyon nívós 

bemutató a kukorica, napraforgó és cirok hármasából. 

Mintegy ötven kukorica-, hatvan napraforgó és több 

mint húsz fajta cirok került bemutatásra ezen az 

eseményen, ahol az országban az egyik 

legváltozatosabb a nagy hibrid állomány. 

 

A kukorica illetve napraforgó már hagyományosan 

szokott lenni évek óta. A cirok úgy kapcsolódott a 

https://agrarmediairoda.hu/torma-tovabbkepzes-ujletan/


palettába, hogy az utóbbi időben a gyengébb 

minőségű talajokra egyre nagyobb vetésfelületen 

termesztenek cirkot, ezért gondoltuk, hogy a 

gazdáknak bemutatjuk, hogy teljesít. –nyilatkozta 

Augusztinyi András a Gyulatanyai Fajtakísérleti 

Állomás ügyvezetője. 

 

A kukoricánál már nagyon megoldott a gyomirtás, 

mert ha nem sikerül elsőre, még lehet felülkezelni, 

kis vagy nagy korban. A napraforgónál ez kicsit 

veszélyesebb, mivel ha az alapkezelés nem sikerül, 

akkor felülkezelés nem mindig annyira hatékony. A 

ciroknál nagyon oda kell figyelni, de ha ezt meg 

tudnánk oldani egyre jobban előtérbe kerülne a 

termesztése. – érkezett a válasz a növényvédelemmel, 

technológiai ellátással és gyommentesítéssel 

kapcsolatos kérdésünkre.  

Úgy gondolom, hogy ez a rendezvény pontosan úgy 

sikerült, ahogy egy ilyen rendezvénynek kell. 

Rengeteg gyakorlati tanácsot, információt adott a 

termelőknek, illetve nagyon örültem, hogy engem is 

meghívtak. Manapság a gyakorlat az, részben 

beruházási, nagyobb részben szemléleti okokból, 

hogy egymásra pakolják a raktárakban a jobb és 

gyengébb minőségű terményeket, amikből sok jó 

ugye nem származik. Én mindig azt tanácsolom a 

termelőknek, hogy a toxin tartalom illetve a minőség 

függvényében raktározzanak a csarnokok különböző 

elrekesztett helyeire. Külön kell tárolni a különböző 

felhasználásra kerülő dolgokat. Arról van szó, hogy 

gyakorlati és nem DNS szinten mutatjuk be a 

gazdáknak, ami nekik tényleg fontos, hogy a már 

meglévő értéket tényleg tartsuk meg, és ne tegyük 

tönkre.  – mondta stábunknak Dr. Mestreházi Ákos 

tudományos tanácsadó. 

 

A cégünk 10 éves múltra tekint vissza, folyamatos 

fejlődésekkel. Napraforgó és repce az olajos 

szegmensbe, kukorica, cirok, búza, árpa a 

mélykalászos vetési időszak idején, emellett pedig 

lucerna vetőmag is a rendelkezésünkre áll. Az 

érdeklődés a napraforgó termékek iránt a legnagyobb. 



Mi a magunk részéről nem irányítjuk a termelőket, 

jobban szeretjük, ha mindenki a saját tapasztalásai 

alapján választ hibridjeink közül. –nyilatkozott 

Molnárné Fehér Gyöngyi a Caussade Semex 

Hungary Kft. fejlesztési felelőse.  

 

A termelői réteg ezen felül sincs magára hagyva, az 

Agrárminisztérium támogató hozzáállású, ugyanis a 

klímaváltozás miatti nagy melegben nem lehet az 

öntözést nélkülözni, ha a szokott termésmennyiséget 

meg akarják őrizni.  

 

A 123 fővel rendelkező Magyar Kukorica Klub 

Egyesülete is azon van, hogy megfelelő 

információval lásson el mindenkit, aki a kukoricával 

foglalkozni akar. Azok a versenyek is, amik az 

egyesület keretében kerülnek megszervezésre óriási 

népszerűségnek örvendenek, hiszen mindenki meg 

akarja mutatni mit is tud. Az Agrováció Kft. pedig 

24 órás elérhetőséggel, három napon belüli 

szállítással és a piachoz képest 20-30% árelőnnyel 

igyekszik segíteni a gazdákat. 

Az eseményről készült videó megtekinthető az alábbi képre kattintva: 

 

******** 

Tiszadob, az önellátó falu 

Közmunkások által végzett farmgazdaságot 

üzemeltetnek Tiszadobon, a falu önellátásának 

fejlesztése érdekében. 2011-ben, 86 közmunkással 

indult el a munka a településen. Kezdetben a zöld 

területeket kaszálták, majd a település konyhájának 

ellátásához bele kezdtek a zöldségtermesztésbe, 

valamint a Debreceni Egyetemtől vásároltak 500 

sárga magyar tenyész tojást, amit saját keltetőben 

kikeltettek. Az 500 tyúk után bővíteni kezdték az 

állattartást, ez úttal sertéseket kezdtek hizlalni, 

szintén a konyha javára.  2015 márciusától 

https://agrarmediairoda.hu/cirok-kukorica-napraforgo-gyulatanyan/


megkezdték a Jersey szarvasmarhák tartását a 

konyha tejjel való ellátásához. 

 

Mérlegeltem, hogy a jersey koncentrált tejű tejet 

termel, nem nagy tehén, szeretetre méltó, a borjai, 

jövedékei olyanok, mint egy őzike, és a tehenek is 

kicsik, 400-420 kilósak, és ettől már nem fog félni a 

közmunkás. Így született az a döntés, hogy ötven 

üszőt megvásárolunk, és az ötven üsző 

szaporulatából jön nyárra mondjuk harminc darab - 

mesélte az agrármérnök Bán György polgármester. 

 

A napi 200 liter tejhozam sok a konyhának, ezért 

betanított közmunkások segítségével feldolgozzák: 

joghurt és gomolya sajt készül belőle, valamint 

kóstoló csomagok a lakosságnak a szociális háló 

bővítése érdekében. A gazdaság évről évre fejlődik, 

idén 33 millió forint termelési értéket állítottak elő. 

Bán György polgármester szerint Magyarország 

önkormányzatainak meg van a lehetősége hasonló 

megfontolással segíteni saját tovább élését. 

 

Ha bárki úgy gondolja, a látottak elgondolkoztatnak 

egy-egy önkormányzati vezetést, pláne most, az új 

felállás szerint, akkor Tiszadob önkormányzata 

bármikor áll mindenkinek a rendelkezésére- mondta 

búcsúzóul a polgármester. 

Az eseményről készült videó megtekinthető az alábbi képre kattintva: 

 

******** 

https://www.youtube.com/watch?v=jHm58Mefdp8&t=153s


Méz fogyasztásösztönző kampány 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagy István 

agrárminiszter, Bross Péter, az Országos Magyar 

Méhészeti Egyesület elnöke, Giczi Gergely, az 

Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese és 

Szandai József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

megyei elnöke közös sajtótájékoztatót tart az őszi 

méz fogyasztásösztönző kampány elindításáról. 

 

Időpont: 2019. október 17. (csütörtök), 13:00 óra 

 

Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Kerengő 

(Nagy tanácsterem) Budapest, XIV. ker. 

Vajdahunyadvár 

******** 

Pellérdi sajtműhely 

Idén lesz öt éve, hogy sajtkészítéssel foglalkozik a 

családi vállalkozásként működő Pellérdi sajtműhely.   

Sokat jártunk állattenyésztési kiállításokra, 

Hódmezővásárhelyre, illetve OMÉK-ra is és itt 

szerettünk bele a Jersey tehénbe, amiből nagyon jó 

sajtot lehet készíteni. A teje és a beltartalma volt, ami 

meggyőzött minket arról, hogy érdemes vele 

foglalkozni – mesélte nekünk Dombai Szandra a 

Pellérdi Sajtműhely sajtkészítője.  

 

Bár a jersey kevesebb tejet termel, mint más fajta, 

sajtkészítésre kiváló, mert a legjobb minőségű, 

legnagyobb zsírszázalékú tejet adja.  Könnyen 

ellenek, illetve kevesebb takarmányt igényelnek, 

abrakból is kevesebbet fogyasztanak, mint a holstein 

vagy a magyar tarka, valamint sokkal nyugodtabb 

vérmérsékletű állatok. 

Sokkal több terméket, illetve sokkal több sajtot 

tudunk készíteni tíz liter tejből, mint a többi fajtából. 

–nyilatkozta Dombainé Andrea. 



 

Tíz tehénnel indult meg a vállalkozás, mára pedig 

már 52 tehén van a farmon, a legkisebb egy 

hónapostól egészen az ötödik laktációsig, ami napi 

300-350 liter feldolgozandó tejet jelent a 

sajtműhelynek. Vásárlói igény alapján érlelt sajtokat, 

parenyica sajtot, gomolya és más saját fejlesztésű 

sajtokat termel a kis vállalkozás.  

 

Eredetileg az volt a célunk, hogy saját erőből el 

tudjuk látni magunkat, tehát, hogy ne kelljen még 

emberek foglalkoztatnunk. Ma már két 

alkalmazottunk is van, mivel nagy a nyomás a 

vásárlóink részéről a nagyobb termelés, több tehén, 

még több termék irányába. – mondta Szandra. 

 

A terjeszkedés ellenére Dombaiék úgy gondolják, 

hogy ez a maximum, amit egy család megengedhet 

magánk, a 26 fejős tehén, amit még fent tudnak 

tartani és fel tudnak dolgozni, ennél nagyobbak már 

nem szeretnének lenni. 

A Pellérdi sajtműhelyről készült videó megtekinthető az alábbi képre 

kattintva: 

 

******** 

Komplex technológia az eredményes 

káposztatermeléshez 

 

A fejes káposzta az egyik legfontosabb 

zöldségnövényünk. Lényegében az év bármely 

https://www.youtube.com/watch?v=T2pvfn3rnf8


hónapjában nyersen is fogyasztható, sokoldalúan 

felhasználható zöldségféle. A minél gazdaságosabb 

előállításához folyamatosan szükség van az új 

fajtákra. 

 

A hazai termesztésében Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megye is jelentős helyet foglal el, ezért is kísérte 

nagy érdeklődés a közelmúltban Újfehértó határában, 

a Syngenta Kft. által szervezett bemutatót. 

 

A rendezvény térségi jelentőségű volt, hiszen több 

megyéből érkeztek ide érdeklődők, Szabolcs-

Szatmár-Bereg mellett Hajdú-Biharból, Borsod-

Abaúj-Zemplénből, Csongrád-Csanádból és 

Békésből is jöttek gazdálkodók, akik ráadásul a 

régióik meghatározó termelői – adott tájékoztatást 

Aros József területi képviselő. 

 

A fajtabemutatón a legújabb fejes káposztákon kívül 

megtekinthetőek voltak még új vörös- és 

kelkáposzták, karfiolok, karalábék termései, 

valamint szó volt a megfelelő növényvédelemről is. 

Mivel a cégük már több, mint egy évtizede 

Magyarországon nemesít, az itteni éghajlati, 

termelési körülményeknek legjobban megfelelő 

fajtákat tudják biztosítani – tette hozzá Aros József. 

Komplex megoldásokat kínálnak, azaz nemcsak a 

vetőmagokat, de hozzá a technológiát is, a 

növényvédőszerekkel és a szaktanácsadással együtt. 

A bemutató helyszíne Szabó Zsolt újfehértói 

őstermelő kertészetében volt, aki már a ’90-es évek 

eleje óta foglalkozik a mezőgazdasággal, nagyrészt 

zöldség és gyümölcs kultúrákkal. A házigazda 

nagyon meg volt elégedve az új fajtákkal, amelyek 



az idei évben tapasztalható szélsőséges időjárási 

körülmények között is szépen teljesítettek. Jól 

tolerálták a stresszhelyzeteket, hiszen ebben az 

évben volt minden, pl. nagy mennyiségű csapadék, 

aszályos, belvizes, valamint viharos időszak. 

 

A fajtákról szólva Szabó Zsolt elmondta, tárolási, 

feldolgozási és frisspiaci értékesítésre is termelhető 

újdonság a Lexion F1. Az egyik leghosszabb ideig 

tárolható és lábontartható fajta pedig a Storidor F1. 

A Terminator F1 (SGW0247) Agressor típusú, de 

annál előbb vágható, a tripsznek és Xanthomonasnak 

igen ellenálló, kb. 3 – 4 kg fejméretű káposzta. 

 

A szántóföldi szemlén látható volt, hogy Neki 

sikerült jól megoldania a növényvédelmet, mert 

mutatós, betegség- és kártevőmentes volt az 

állománya. Véleménye szerint idén nem várhatóak 

sehol az országban nagy termésátlagok, ezért a piaci 

helyzetet elemezve bízik az elfogadható árakban. 

 

Az eseményen a résztvevők a szakemberekkel 

folytatott konzultációk mellett kötetlen 

beszélgetések keretében egymás között is 

kicserélhették a termelési tapasztalataikat. 

Írta: Nádasi Zoltán 

******** 

A Holstein és a Jersey találkozása 

A Lukovics és társa telephelyén vagyunk. Fejelő 

tehenészetüket két fajtara alapozták, a Holstein-re és 

a Jersey-re. A tehenészet a 90-es években Jersey 

tehenekkel indult útnak, fiatal üsző borjúkat 

vásároltak, melyek az évek során 11 alkalommal 

ellettek meg. 



Mivel évente ellettek meg, azon gondolkoztunk, 

hogy a Jersey-vel is belevágnánk, hiszen lényegesen 

jobb a beltartalma, ami egyéb végtermékek 

előállítására is megfelelő. 2006-ban Dániából 

hoztunk be 50 darab üszőt, ezeket fejlesztettük a mai 

napig. - kezdte történetüket Lukovics Gábor.  

 

A gazdaság mára 160 darab üszőt számlál különböző 

korcsoportokban: 70-80 darab tehén, a többi 

növendék. 

Fő kritérium volt a hosszú hasznos élettartam, a 

másik pedig, hogy gyakorlatilag évente megellett és 

az ellés után a reprodukciós készsége lényegesen 

jobb. Az állomány életteljesítményben 4-5 

alkalommal biztosít új szaporulatot biztosít. A Jersey 

tejtermelésben lényegesen elmarad a Holstein 

állománytól, de az új konstrukciókban lassan elérik a 

30 litert a Jersey esetében is. Ebben az esetben hatos, 

hetes zsírról beszélünk, tehát gazdaságossága 

megkérdőjelezhetetlen, kiváló életteljesítménnyel és 

beltartalommal rendelkező állományról van szó. 

Nálunk robotfejéssel fejjük az állatokat, 2014-ben 

építettük a fejőrobotokat. 4 darab robotunk van, a 

Jersey szemlátomást szereti a robot fejést. A 

vérmérsékletéből adódóan sokkal szívesebben 

látogatja a robotokat, mivel ott van egy kis "dopping", 

a csalogató abrak,- meséli Gábor. 

 

Két csatornán értékesítik a tejet: 2007-ben 95 

forinttal készítették az üzleti tervet, 2008-ban 58 

forint lett a tej ára, ekkor kezdtek közvetlen 

értékesítési formát, 3 tejesautóval 45 településre 

szállítottak friss tejet, másik részét pedig az iparnak 

szállították be. 2007-hez képest mostanra 4-5 

forinttal emelkedett a tej ára: 99-100 forint az alapár.  

 



A takarmányterületünk behatárolja azt a 

mennyiséget, hogy nagyobb mértékű fejlesztésbe 

tudjunk bele fogni, így gyakorlatilag 280-300 fejős 

tehénbe tudunk csak gondolkodni, és annak a 

szaporulata, ami összességébe 600-650 állatot tesz ki. 

A rendelkezésre álló kevés területet duplán tudják 

hasznosítani: először rozst, majd a helyére kukoricát 

ültetnek. 

 

A felvevőpiac szereti a tej beltartalmát, 4,4-4,5% 

zsírtatralmú tejet kínálnak, a vevők pedig 

kifejezetten örülnek, hogy közvetlenül értékesítik a 

friss tejet.  

A Lukovics és társa telephelyén készült videó megtekinthető az 

alábbi képre kattintva: 

 

******** 

 

 

 

 

A holland gazdáknak elegük van 

zöldfasizmusból 

 

Szó szerint megbénította Hollandia harmadik 

legnagyobb városát az a traktoros felvonulás, 

amelyet a gazdák azért szerveztek, mert a koalíciós 

kormány egyik pártja felvetette, hogy a 

nitrogénkibocsátás csökkentésének érdekében az 

állattenyésztési ágazatban korlátozásokat kellene 

bevezetni. 

 

A hivatásos klímabohóc, Greta Thunberg is 

célkeresztbe került a felvonuláson, ugyanis az 

iskolakerülő lány művi felháborodását fémjelezte 

„hogy merészelitek” (How dare you?) szlogent 

átdolgozva, „hogy tejeltek” (how dairy you) 

https://www.youtube.com/watch?v=M3pOAEvsi3s&t=176s


formában festették rá néhány traktorra. A több mint 

ezer kilométeres utat lefedő traktoros felvonulás 

lényegében megbénította Hága közlekedését, 

mindezek ellenére a felmérések szerint a hollandok 

89 százaléka az ökofasiszták helyett a gazdák mögött 

áll. 

 

A tüntetés részvevői kifejtették, hogy elegük van már 

abból, hogy őket bizonyos politikai rétegek, a média 

és az aktivisták állatkínzóknak és 

környezetszennyezőknek állítják be. 

Forrás: www.888.hu 

******** 

Vietnámban tárgyalt és 

baromfifeldolgozó üzemet adott 

át Nagy István agrárminiszter 
 

Nagy István agrárminiszter és Nguyen Xuan Cuong 

Vietnám mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

minisztere bilaterális tárgyalásokat folytatott, majd 

baromfifeldolgozó üzemet adott át csütörtök reggel 

Thanh Hoa tartományban. 

A felek a megbeszélésen az agrárium további 

területeit és azok fejlesztésének lehetséges irányait is 

megvizsgálták. A tárgyaláson az éghajlatváltozás 

országokat érintő hatásairól a vízgazdálkodásról, 

illetve az oktatási, kutatási területen történő 

együttműködésről is egyeztetettek. Nagy István 

elmondta, hogy az elmúlt években dinamikusan 

bővült a külkereskedelmi forgalom Magyarország és 

a keleti és déli országok között a mezőgazdasági 

termékek területén. Ennek köszönhetően Vietnámba 

is jelentősen megnövekedett a magyar export, 

elsősorban az állati eredetű termékek kivitelének 

köszönhetően. 

 

Ezt követően a két miniszter részt vett a Master Good 

Kft. Thanh Hoa tartománybeli baromfifeldolgozó 

üzemének átadó ünnepségén. Nagy István 

http://www.888.hu/


emlékeztetett arra, hogy tavaly tették le ennek a 

baromfitenyésztéssel és keltetéssel foglalkozó 

magyar-vietnámi vállalatnak az alapkövét. A 

tárcavezető hozzátette, hogy ez az együttműködés 

óriási elismerés a magyar vállalatoknak, amelyek a 

legmodernebb agrártechnológiát, innovációt 

helyezik előtérbe a működésük során. A 21. századi, 

piacképes agrárium felépítése elképzelhetetlen a 

nemzetközi együttműködések nélkül- hangsúlyozta a 

miniszter. 

 

Kiemelte, hogy a közös együttműködés 12 millió 

euró értékben jött létre, melynek nagy részét, 60 

százalékát magyar gép- és technológiagyártók 

biztosították. A tervek szerint évi 8 millió baromfit 

nevelnek és dolgoznak majd fel a csütörtökön átadott 

üzemben, ami minőségi fordulópontot jelent majd az 

ország mezőgazdaságában. 

******** 

 

Magyarország aktív szerepet vállal a 

nemzetközi mezőgazdasági és 

környezetvédelmi segítségnyújtás 

terén 
 

Nemzetközi összefogásra van szükség a fenntartható 

fejlődési célok eléréséhez - hangsúlyozta Szinay 

Attila közigazgatásért felelős államtitkár a 

Zöldgazdasági Világszervezet (WGEO) által 

szervezett magas szintű konferencián az Egyesült 

Arab Emírségekben. 

 

Szinay Attila hozzászólásában elmondta, hogy az 

Agrárminisztérium a fenntarthatóság jegyében 

számos programot működtet sikeresen. A rövid 

ellátási láncok és termelői piacok fejlesztése, az 

élelmiszerpazarlás elleni, „Maradék nélkül” 

elnevezésű kezdeményezés, vagy a klímaváltozás 

elleni küzdelemben hatékony erdőtelepítési 

támogatási program mind ezt cél szolgálja. 

Hozzátette: a magyarországi erdőtelepítési program 

kiváló példa arra, hogyan lehet hatékonyan fellépni 

az éghajlati változások ellen. 



 

Az államtitkár aláhúzta a biomassza alapú 

gazdaságfejlesztés fontosságát, valamint az erre 

vonatkozó stratégiai megközelítés szükségességét. 

Kiemelte továbbá, hogy Magyarország 

tudásátadással, az élelmiszer-előállítás és 

feldolgozás során kialakított jó gyakorlatainak 

megosztásával hozzá tud járulni az 

élelmezésbiztonság eléréséhez azokban az 

országokban, ahol szükség van rá. Ennek jegyében 

Magyarország együttműködik az ENSZ élelmezési 

és mezőgazdasági szervezetével, a FAO-val, 

ösztöndíjakat biztosít az agrárium területén a fejlődő 

országok hallgatói részére, valamint Afrikában helyi 

képzéseket szervez agrár-szaktanácsadók oktatására. 

A zöldgazdasági konferenciára 2019. október 20-21-

én került sor Dubajban. A két napos globális 

eseményen magas rangú állami vezetők, nemzetközi 

szervezetek, vállalatok képviselői vettek részt. A 

rendezvény célul tűzte ki, hogy segítséget nyújtson a 

világ országainak, gazdaságfejlesztési stratégiáik 

kialakításához, és hozzájáruljon a szegénység 

csökkentéséért, a nők és a fiatalok gazdasági 

helyzetének javításáért folytatott erőfeszítésekhez. 

 

******** 

Kormányzati cél a magyar baromfi ágazat 

versenyképességének megőrzése 

 

A 21. századi magyar és európai élelmiszeripari 

feldolgozás egyik fontos alapja a felelősségvállalás a 

vásárlók és a fogyasztók védelmében – jelentette ki 

Nagy István agrárminiszter az Európai Baromfi 

Vágóhidak és Kereskedők Szövetségének éves 

közgyűlés, pénteken, Budapesten. 

 

A tárcavezető nyitóelőadásában arról beszélt, hogy 

2018-ban az Európai Unió rekordszintű, 15,2 millió 

tonna baromfihúst termelt, amelynek 75 százalékát 

hét tagállam biztosította, köztük 3,5 százalékot 

Magyarország. A növekvő kínálat és a kedvező ár az 



európai húsfogyasztás fellendüléséhez vezetett, 

ennek köszönhetően 2010 és 2018 között az éves 

termelés 25 százalékkal nőtt az unióban. Hozzátette: 

a baromfihúsból az ország önellátottsági szintje mára 

már meghaladja a 170 százalékot. Nagy István 

emlékeztetett, az Európai Bizottság júliusban 

megjelent rövid távú előrejelzése szerint az Európai 

Unió baromfihús-termelése meghaladhatja a 15,6 

millió tonnát 2019-ben, 2020-ra pedig elérheti a 15,8 

millió tonnát. A miniszter szerint a 2016-ban és 

2017-ben Európában lezajlott madárinfluenza 

járvány számos tanulsággal szolgált, amelyek 

jelenleg meghatározzák a hazai védekezési stratégiát 

is.  

 

Eredményességét tükrözi, hogy 2018-19. évben a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

laboratóriuma már nem mutatott ki madárinfluenza 

vírust sem a hazai baromfiállományokban, sem 

vadmadarakban.  

 

A humán megbetegedések megelőzése érdekében a 

szalmonellózis elleni védekezés Magyarországon is 

kötelező – emlékeztetett a tárcavezető. Kifejtette, a 

hús- és baromfiipar Magyarországon élelmiszer-

biztonsági szempontból kiemelkedő ágazat. A 

kormány célja, hogy Magyarországon csak az 

előírásokat ismerő, betartó, a biztonságos és 

megfelelő minőségű élelmiszer előállítását 

alkalmazó vállalkozások működjenek. Nagy István 

hangsúlyozta, az ágazat jövőjét három tényező 

befolyásolja: a népesség-növekedésből fakadó 

mennyiségi igény, a fogyasztók minőségi elvárásai 

és az egyre fokozódó környezetvédelmi és állatjóléti 

szempontok. A miniszter arra kérte az unió felelős 

vezetőit, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel 

támogassák a saját országuk piaci szereplőit, a 

baromfiágazatban jelentős foglalkoztatást biztosító 

vállalkozásokat. A tárcavezető úgy fogalmazott, 

hogy kötelességünk megvédeni az európai uniós 

fogyasztók érdekeit, legyen szó 

élelmiszerbiztonságról, állatjóléti elvárásokról és az 

antibiotikumok ellenőrzött felhasználásáról. 



Csökkenteni kell az élelmiszer-

veszteséget és pazarlást 

 

Világszerte 820 millió ember éhezik, és kétmilliárd 

fő szenved az alultápláltságtól. Az éhezők számának 

csökkentéséhez először az élelmiszer-veszteséget és 

pazarlást kell mérsékelni, amellyel ráadásul a 

természeti erőforrásokkal való felelős 

gazdálkodáshoz, valamint a környezeti 

fenntarthatósághoz is hozzájárulunk - hangsúlyozta 

Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős 

államtitkár a Világ Élelmezés Biztonsági Bizottság 

46. ülésén Rómában. 

 

Az ülés keretében megemlékeztek az Élelmezési 

Világnapról is, melynek témája idén: Tetteink 

alakítják a jövőt, Egészséges táplálkozás az 

éhezésmentes világért. Az ülésen az 

Agrárminisztériumot Zsigó Róbert államtitkár 

képviselte, aki felszólalásában elmondta, hogy a 

világ népességének növekedésével párhuzamosan nő 

az élelmiszerek iránti igény, ezért kizárólag a 

termelés növelése nem tekinthető megoldásnak. 

Mint fogalmazott: Magyarország 2018-ban a 

Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítására 12 

millió dollár támogatást fordított 40 fejlesztési 

együttműködési projekt keretében. 2019-ben elindult 

Magyarország eddigi legnagyobb nemzetközi 

fejlesztési programja az Ugandai Köztársaságban, 

amely révén hazánk hozzájárul az ugandai lakosság 

élelmiszer-ellátásának biztosításához. 

 

Zsigó Róbert felhívta a figyelmet, hogy a 

mélyszegénységben élők és éhezők legnagyobb 

része mindenhol vidéken él, létfenntartásuk a 

mezőgazdaságon alapul, ezért fontos a helyi 

közösségek szükségletein és kapacitásain alapuló 

megközelítés.  

 



A munkahelymegtartás és teremtés, az oktatás és a 

szolgáltatások biztosítása hozzájárul a vidéki élet 

vonzóbbá tételéhez, különösen a fiatalok számára. 

Magyarországon a helyi kistermelők termékeiket 

közvetlenül juttatják el a helyi iskolákba, óvodákba, 

biztosítva ezzel a közétkeztetésben résztvevők 

változatos, egészséges étrendjét. A kutatás és 

innováció szintén fontos szerepet játszik, hiszen ezek 

is javítják a vidéki területek életminőségét, 

lehetőséget teremtve arra is, hogy a fiatalabb 

generáció belépjen az ágazatba – tette hozzá. 

 

A Világnapról számos országban, így 

Magyarországon is megemlékeznek a FAO 

megalapításának napján, október 16-án.  

 

 

A világnap létrehozása magyar kezdeményezésre 

született meg, 1979-ben az akkori agrárminiszter a 

FAO Konferencián vetette fel az élelmezésnek és az 

élelmezést biztosító gazdáknak dedikált világnap 

létrehozásának ötletét.  

 

Így, az idei Élelmezési Világnap hazánk számára 

különleges jelentőséggel bír és az Agrárminisztérium 

bízik abban, hogy a világ élelmezésbiztonsága 

érdekében megfogalmazott közös elkötelezettségünk 

felgyorsítja közös céljaink elérését. 

 

******** 

 

  



 


