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Hiába csökkent az olaj ára, drágultak az élelmiszerek
2018. március 1.
Drágultak az alapvető élelmiszerek februárban, hiába csökkent a növényi olajok ára. A
drágulás valószínűleg annak köszönhető, hogy jelentős mértékű növekedést lehetett
tapasztalni a főbb gabonafélék és a tejtermékek árában a nemzetközi kereskedelemben. Az
előzetes becslések alapján ugyanakkor a tavalyi évhez képest csökkenés várható a
búzatermelésben, hiába állnak rendelkezésre hatalmas mennyiségű tartalékok.
A FAO februári élelmiszerár-indexe, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag
nemzetközi árainak súlyozott értékéből számolt mutató, 1,1 százalékkal volt magasabban
januárhoz képest, de még így is 2,7 százalékkal alacsonyabb szinten állt az egy évvel ezelőtti
értékéhez képest. Ez azt jelenti, hogy hiába csökkent a növényi olajok ára, a gabonafélék és a
tejtermékek mégis jelentősen drágultak a nemzetközi kereskedelemben februárban.
A gabona árindex – idetartozik a búza, a rizs és egyéb szemes termények is, mint a kukorica2,5 százalékkal volt magasabb, ami azt jelenti, hogy folytatódott az emelkedő tendencia. A
drágulás annak köszönhető, hogy a kedvezőtlen időjárás az Egyesült Államokban az őszi
gabona, Argentínában pedig a kukorica terméskilátásait rontotta.
A tejtermékek 6,2 százalékkal drágultak a vaj, a sajtok és a tejpor magasabb jegyzése miatt.
Az igény világszerte erős, ugyanakkor a kínálat jóval alacsonyabb a vártnál. A húsárak ezzel
szemben nem változtak lényegesen, bár a szárnyasok ára már a negyedik hónapja csökken, ezt
azonban a szarvasmarha drágulása ellensúlyozta.
Ugyanakkor a FAO növényiolaj-árindex a 3,1 százalékos csökkenésével az elmúlt másfél év
legalacsonyabb értékét érte el, és az egyre nagyobb maláj és indonéz készleteknek
köszönhetően a pálmaolajért jelentősen kevesebbet kellett fizetni. A cukorárakkal
kapcsolatban sem jobb a helyzet, az elmúlt hónap 3,4 százalékos áresése után ugyanis a
kétéves negatív csúcson vannak. Ebben közrejátszhat az egyes nagy termelők - mint Thaiföld
és India - termelésbővítése, valamint a piac pozitív reakciója az európai uniós termelés
megugrására, ahol egyszerre értek el nagyobb termésátlagot és bővítették a cukorrépaföldeket.
Kevesebb a búza, de hatalmasak a tartalékok
Nem lesz hiány a legfontosabb gabonafélékben, mivel a szezonzáró készletszintet 14 millió
tonnával többre valószínűsítik az előző becsléseknél. A búza 272 millió tonnával, a szemes
termények pedig 309 millió tonnával rekordmennyiséggel állnak majd rendelkezésre. Ahogy a
tavalyi termények betakarítása majdnem teljesen befejeződött, 2 642 millió tonnára
emelkedett a globális kibocsátásra vonatkozó 2017-es előrejelzés. Ugyanakkor kiemelkedően
erős volt a tavalyi év a szemes termények, például a kukorica esetében Ausztráliában és
Nyugat-Afrikában, emellett pedig a rizstermelés is elérte a rekordnak számító 502 millió
tonnát - derül ki a FAO előrejelzéséből.
Az első 2018-as becslés szerint 744 millió tonna körüli búzatermelésre lehet idén számítani,
ami ugyan még mindig átlagon felüli mennyiségnek számít, de a tavalyinál alacsonyabb.
A csökkenés főként a várakozásokon aluli európai uniós és oroszországi termésnek
köszönhető. Ugyanakkor a déli féltekén, Dél-Amerikában és Afrika déli részén, a rossz
időjárás tehet be a kukoricavetésnek.
Forrás: www.agrarszektor.hu
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Nem lehet egyszerre minden fogyasztói igényt kielégítő termelést folytatni
2018. március 7.
Ágazati szakértők elemezték Európa és azon belül Magyarország piaci kilátásait az állati
termékek piacán a Portfólió Agrárium 2018 konferenciáján, Kecskeméten március 6-án.
Potori Norbert, az Agrárgazdasági Kutató Intézet kutatási igazgatója azokat a globális
trendeket vázolta fel előadásában, amelyek idén mindenképpen érezhetőek lesznek az
állattartók számára. Mint mondta, 2012-t követően – amikor a legdrágább volt a takarmány –
lejtmenetben van az állati termékek ára. Európa agárexportját pedig nem segíti, hogy 2017ben minden mérvadó valutával szemben erősödött az euró. Ugyanakkor az ázsiai piacok
felvevő képessége – köszönhetően a népességük és az életszínvonaluk növekedésének –
továbbra is bővül.
– 2030-ra a globális középosztály kétharmada ebben a térségben fog élni – mutatott rá Potori
Norbert.
Úgy vélte, India növekvő tejtermékigényére biztosan számíthatnak az európai termelők, de
valószínű az is, hogy Kína nem lesz képes fokozni termelőkapacitásait. Szerinte ez azért
fontos, mert 2018-ban nőni fog a termelő tehenek száma az unióban, és a felesleget sajtban,
tejporban „le kell vezetni”.
Potori Norbert szerint a sertéspiacot meghatározza a kínai termelés erőteljes növekedése.
Európában tavaly szintén bővült a kocaállomány (+1,2%), ami a malacok és a vágások
számának emelkedését hozza 2018-ban. Pozitív fejlemény, hogy Japánnal előnyös
kereskedelmi megállapodást kötött az Európai Unió, így a korábbi vámtételek 10 év alatt a
töredékükre csökkennek, ami versenyelőnyt biztosít a közösség számára a szigetország
piacán. Jellegzetes munkamegosztás alakult ki a sertéshús-termelésben Európában:
Hollandiában a talajok nagy nitrátterhelése miatt már szinte csak malac-tenyésztés folyik, a
hizlalást kihelyezték Közép-Európába. Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnöke szerint
ezt a trendet akár meg is lovagolhatnánk. Emlékeztet arra, hogya lengyelek baromfihústermelése is javarészt külföldi tőkéből valósul meg.
Míg Potori Norbert a speciális piaci igények kielégítésére hívta fel a termelők figyelmét,
addig a Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács vezetője ennek kockázatira is rávilágított.
– Nem lehet egyszerre mélyalmos, szabadtartásos és antibiotikum-mentes termelést folytatni.
Ha a baromfi találkozhat a kórokozókkal, vírusokkal, akkor szükség van a gyógyszerek
bevetésére. A teljes védelmet csakis korszerű, hézagmentes és jól tisztítható épületekben,
szigorú menedzsment-intézkedésekkel lehet elérni; de erre a mai magyar termelés még nem
készült fel – mondta az elnök.
Szavait a Lajtos Lajos, a Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. kereskedelmi vezetője is
megerősítette.
– A medikált tápokra igény van a piacon. Zéró antibiotikummal képtelenek lennénk hozni
azokat a naturális mutatókat, amelyekkel versenyképesek maradhatunk a piacon. Az egész
unió viszonylatában is elgondolkodtató a versenyhátrányunk, például Brazíliával szemben –
jegyezte meg.
Csorbai Attila úgy ítélte meg, hogy nagyon negatív az az európai trend, amelyik egyes
társadalmi csoportok igényeit össztársadalmi szintre emeli, és „minden-mentes” termékeket
követel, méghozzá szabadtartásban. Például a baromfiinfluenzára is csak a zárt tartás lehet a
jó válasz. Hozzátette, a H5N8 vírus máris kitört Bulgáriában, és járvány elérheti akár
Magyarországot is.
Forrás: www.portfolio.hu
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Felmentették az Auchant, a Lidlt, a Tescót és társait
2018. március 10.
A lengyel fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálatot folytatott azzal kapcsolatban, nem a
kereskedelmi láncok kartellezése okozta-e a vaj árának tavalyi csillagászati növekedését.
A lengyel fogyasztóvédelmi hivatal (UOKiK) befejezte azt a vizsgálatot, amit a vaj árának
jelentős emelkedése miatt indított - írta a gazeta.pl. Olyan jeleket kapott ugyanis, amelyek
szerint ez a kereskedők közti megállapodás eredménye volt, nagy kereskedelmi láncolatok
állítólag nyomást gyakoroltak a tejtermékek előállítóira.
A tejtermékek több mint 6 százalékkal drágultak
A hatóság a Lidl, a Biedronka, a Tesco, az Auchan és a Carrefour hálózatokat vette górcső
alá, és elemzéséből kiderült, hogy a a kereskedelmi láncok nem szorongatták meg a szállítókat
- mondta Piotr Adamczyk, az UOKiK vezetőségének tagja. Ellenkezőleg: a vizsgált
időszakban folyton tárgyaltak az árakról, megpróbálták kiegyenlíteni a nagy hullámzásokat,
mert ebben az időben nagyon ingadozott a tej ára.
A fő ok, amiért a vaj ennyire megdrágult, a kereslet jelentős emelkedése a fejlődő
országokban, miközben ugyanebben az időben a legnagyobb termelők (Új-Zéland és
Ausztrália) csökkentették a vaj előállítását.
Forrás: www.napi.hu
Volt igény, ezért folytatódnak a tejipari gyakorlati napok – már lehet jelentkezni!
2018. március 13.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ez év tavaszán-nyarán folytatja „Tanuljunk együtt!”
programsorozatát. Bővített tematikával folytatódnak a tejipari gyakorlati napok, ezúttal a
savas és oltós alvasztású tejtermék-gyártás a téma.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, tagi igények alapján, 2017 tavaszán indította útjára
„Tanuljunk együtt!” programsorozatát, először a tejipari területen tevékenykedők számára. A
visszajelzések alapján kiemelt igény mutatkozik a gyakorlati, piacképes tudás megszerzésére,
amelyek azonnal beilleszthetők az előállítói tevékenységbe.
A termékfejlesztések előmozdítása, valamint az előállítók elméleti és gyakorlati ismereteinek
bővítése érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszeripari Igazgatósága tovább
folytatja tudásalapú tevékenységét. Az érdeklődő tagjaik – figyelembe véve az
előképzettséget és a már megszerzett gyakorlatot – savas és oltós alvasztású termékgyártás
témájú, 2-2 napos gyakorlati napokon vehetnek részt a mosonmagyaróvári Magyar
Tejgazdasági Kísérleti Intézetben, kamarai finanszírozás mellett.
A tejipari gyakorlati napok az alábbi csoportokban és időpontokban indul (a program
költségét a NAK biztosítja, azonban az esetlegesen felmerült egyéb költségek /szállás, utazás,
étkezés/ a résztvevőt terhelik):
Kezdő csoport:
 2018. április 4-5. – Savanyított tejtermékek gyártása
 2018. április 25-26. – Oltós alvasztású termékgyártás
Haladó csoport:
 2018. május 16-17. – Savanyított tejtermékek gyártása
 2018. június 6-7. – Oltós alvasztású termékgyártás
A savanyított tejtermékek esetében főként a tejföl, a joghurt, a kefír és a túró
gyártástechnológiájával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, az oltós termékgyártás esetében
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a gomolyasajt mellett a röglyukas és erjedési lyukas félkemény sajtok gyártásába és bírálatába
kaphatnak betekintést.
A gyakorlati oktatások mellett nagy hangsúlyt helyeznek az alapismeretek elsajátítására is,
így a képzésekhez egy általános oktatóanyag is készül kiegészítésként. A tananyag átfogó
ismereteket nyújt az alapanyagok kiválasztásától az élelmiszerhigiénián- és
élelmiszerbiztonságon át a technológiai ismeretekről, valamint a késztermékek bírálatáról is,
kiemelt figyelmet fordítva az egyes kritikus pontokra, jellemző hibákra és azok korrigálási
lehetőségeire.
Forrás: www.agrotrend.hu
Így készíthet tökéletes szilázst!
2018. március 13.
A tömegtakarmány precíz elkészítésén több múlik egy tejelő szarvasmarhatelepen, mint
gondolná! A gondos silózás, kiváló Holstein fríz genetikával párosítva hatékonyságot és
jövedelmezőséget eredményez a gazdának.
Alföldi Lászlóval, a Holstein Genetika Kft. területi igazgatójával és tenyésztési
programvezetőjével beszélgettünk a PREGA 2018 Konferencia és Kiállítás rendezvényen.
"A minőségi tömegtakarmány-készítés jelentőségére hívtam fel a figyelmet az
előadásomban. A korszerű takarmányozási technológiák ugyanis több szempontból is
kapcsolódni tudnak a precíziós gazdálkodás témaköréhez.
A takarmányozás az egyik legfontosabb feltétele egy állattartó telep hatékony működésének,
és ez alapvetően a tömegtakarmányok és abraktakarmányok megfelelő arányú etetésével
valósul meg. Az abraktakarmányok túlnyomó részben vásárolt takarmányként kerülnek a
telepre, míg a tömegtakarmányok saját termékként hasznosulnak a gazdaságban. Az
előadásomban arra hívtam fel a hallgatóság figyelmét, hogy minőségi tömegtakarmányból
több tejet képes termelni a tehén, nagyobb súlygyarapodás érhető el a növendéknevelésben és
a hizlalásban egyaránt.
A tömegtakarmány minősége alapjaiban meg fogja határozni az önköltség mértékét és a
hatékonyságot is.
A tömegtakarmány-gyártás – konkrétabban a kukorica szilázs előállítása
A tömegtakarmányok minőségét sok tényező befolyásolja, amelyek közül a legfontosabbak:
 a betakarítás időpontja és módja,
 a tömörítés mértéke,
 a szilázs kitárolása,
 és a jászol körüli teendők.
A silókukorica-szilázs minősége már a betakarításkor eldőlhet.
A betakarítás a viaszérés után, a tejesérésben történjen. A silózás, azaz a vágás során
ügyeljünk a tarlómagasságra, amely 30-40 centiméter között eredményezi a
tömegtakarmányunk legjobb tápanyag-tartalmát."
Nehéz szívvel hagyja ott a gazda a 35-40 centiméter magas tarlót, amely nagy
takarmánytömeget jelent hektáronként is...
"Hiába ad nagyobb tömeget a tarra vágott silókukorica, ha az emészthetősége rosszabb!
A 30-40 centiméterre vágott szecskának alacsonyabb lesz a lignin- és a clostridium tartalma,
ezáltal az emészthető rost aránya nagyobb, mint a tarra vágott szilázsnak. A 35-40%-os
szárazanyag-tartalommal silózott kukorica ideális emészthetőséggel és jó tömöríthető
képességgel rendelkezik – továbbá ilyenkor kicsi az alkoholos és az ecetes erjedés
kockázata."
A szecskaméretre és a szemroppantottságra is érdemes odafigyelni – ugye?
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"Így van, 35-40%-os szárazanyag-tartalom mellett a szecskaméretet 2-3 centiméterre érdemes
beállítani. Sok múlik a szemroppantottsági értéken is! Ha a régebben általánosan elterjedt
40% körüli értékhez képest, az ideális,
70% feletti szemroppantottságra emeljük a rátát, akkor a tejtermelés akár 1,3 kg-mal is
növekedhet.
A silótömörítést maximum 5 nap alatt végezzük el és legfeljebb 30 Celsius-fokos nappali
hőmérsékleten fejezzük be. Silózáskor javasolt maximum 30 centiméterenként felhordani a
tömörítendő anyagot, hiszen 30 cm-nél mélyebben nem tud tömöríteni a traktor kereke.
A silókazal letakarásával csökkenthetjük a tömegtakarmány romlási veszteségét – és érdemes
megszívlelni, hogy fehér színű fólia használata mellett kevésbé melegszik fel a takarmány."
Az előadásban hallottunk arról, hogy a siló felbontása után is tehetünk a minőség
megőrzéséért.
"A beltartalomra és az emészthetőségre, valamint a minőség megőrzésére a siló megbontása
után is nagyon figyelnünk kell. A silófal megbontását – mai divatos nevén, a silófalmenedzsmentet – az alábbi tények alapján végezzük:
A siló felbontása után, levegővel érintkezve előbb-utóbb minden szilázs megromlik a rajta
megtelepedő mikrobák tevékenysége miatt. A romlásért felelős mikroorganizmusokat a
növény is hordozhatja, hiszen ezek a baktériumok túlélhetik az anaerob fázist. Rövidesen
bekövetkezik az élesztőgombák, ecetsavtermelő baktériumok és penészgombák szaporodása.
Az élesztőgombák leggyakrabban a silótiprás során szaporodnak be a szilázsba, hiszen a
gépek gumiabroncsán maradt talaj az élesztőfajok komplett tárháza.
A szilázs hőmérsékletének 50-70 Cesius-fokra való növekedése a másik biztos jele az aerob
romlási folyamatoknak. A melegedést az okozza, hogy az élesztők és a baktériumok bontani
kezdik a növényekben található cukrokat és szerves savakat."
Hogyan tudjuk precízen kezelni a silónkat és hogyan minimalizálhatjuk a szilázs romlását?
 Mindig mérjük fel az állatállományunk igényeit, mielőtt nekiállunk felbontani a silót!
Ez azt jelenti, hogy csak annyi szilázst marjunk vagy vágjunk le, amennyit egyszerre
elfogyaszt az állomány.
 A lehető legkisebb felületen bontsuk meg a silót!
 Mindig rendszeresen termeljünk ki a silónkból – amely ismét az állományunk
mennyiségigény ismeretét feltételezi.
 Egyenletes
felületű
silófalat
hagyjunk
magunk
után!
Mindezt silómaró, blokkvágó használatával kaphatjuk meg.
 Nagy melegben, párás időben, lehetőségekhez képest kerüljük a silómarást.
Mit tud ajánlani a Holstein Genetika Kft. a minőségi takarmánykészítés támogatására?
Az erjesztéses és a szárításos takarmánykészítés eredményességét egyaránt kedvezően
befolyásolják a minőségi segédanyagok alkalmazása. A Holstein Genetika Kft. által ajánlott
készítményeket úgy fejlesztették ki, hogy a bennük lévő baktériumtörzsek és enzimek a lehető
legszélesebb szárazanyag-, hőmérsékleti és pH-tartományban képesek legyenek működni
annak érdekében, hogy a leghatékonyabb legyen az erjedés, továbbá a kitárolás után minél
hosszabb ideig stabil maradjon a takarmány. A cél a tápanyagtartalom minél teljesebb
megőrzése, a jó emészthetőség, amelyet – a káros mikroszervezetek tevékenységének
visszaszorításával – elősegíti a gyors és hatékony erjedés.
A Holstein Genetika Kft. szakemberei az erjesztéses és a szárításos takarmánykészítéshez
ajánlott segédanyagai alkalmazásához telepi szaktanácsokat nyújtanak, továbbá a
tömörítettség és a pH ellenőrzésében is segítenek a gazdálkodóknak.
Forrás: www.agroinform.hu
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Bor, méz, olivaolaj: egyik sem az, aminek látszik?
2018. március 14.
Európai tudásközpont nyílik, amelyet az élelmiszercsalás és az élelmiszer-minőségi
problémák miatt felmerülő fogyasztói aggályok miatt hoztak létre. A közelmúltban
olívaolajjal, borral, mézzel, hallal, tejtermékekkel, hússal és baromfival kapcsolatban is fény
derült élelmiszercsalásra.
Az élelmiszercsalás és az élelmiszer-minőségi problémák aláássák a fogyasztók bizalmát, és a
termelőktől a kiskereskedőkig az egész európai élelmiszerláncot károsítják. A közelmúltban
olívaolajjal, borral, mézzel, hallal, tejtermékekkel, hússal és baromfival kapcsolatban is fény
derült élelmiszercsalásra.
Az is előfordul, hogy a fogyasztók tisztességtelen kereskedelmi és piaci módszerek
áldozatává válnak. Ez történik akkor is, ha a hasonló csomagolásban, de más-más piacokon
értékesített élelmiszeripari termékek összetétele különbözik egymástól.
A tudásközpont feladata, hogy az élelmiszercsalással és az élelmiszer-minőségi kérdésekkel
kapcsolatban naprakész ismeretekkel lássa el az uniós döntéshozókat és a tagállami
hatóságokat:
 összehangolja a piacfelügyeleti tevékenységeket, pl. az uniós piacokon ugyanolyan
csomagolásban és márkajelzéssel forgalmazott élelmiszerek összetételének és
érzékszervi jellemzőinek vizsgálatát,
 riasztási és információs rendszerként fog működni olyankor, amikor élelmiszercsalásra
kerül sor, pl. figyelemmel követi a médiát és tájékoztatja a lakosságot,
 összekapcsolja egymással a tagállamok és a Bizottság információs rendszereit, pl. az
egyes igen értékes élelmiszer-ipari termékek (bor vagy olívaolaj) összetételét
tartalmazó adatbázisokat,
 országspecifikus információkat generál, pl. a tagállamok kompetenciáinak és
laboratóriumi infrastruktúráinak feltérképezésével.
Az élelmiszercsalás elleni küzdelemmel és az élelmiszer-minőséggel foglalkozó tudásközpont
feladatai közé fog tartozni, hogy hírleveleket, interaktív térképeket, adatbázisokat és
rendszeres jelentéseket készítsen, és hogy ezeket az információkat közzétegye.
A tudásközpont interfészként működik majd a tudományos élet és a politikai döntéshozatal
között. A Közös Kutatóközpont munkatársai sokéves tapasztalattal rendelkeznek az
élelmiszer-tudomány terén, különösen ami az eredetiség-vizsgálatot, valamint az
élelmiszerláncban elkövetett csalásokat feltérképező vizsgálati módszereket illeti.
Forrás: www.piacesprofit.hu
Megsemmisítették a pénzügyőrök a hűtés nélkül szállított húst
2018. március 14.
Több száz kilogramm húst, valamint tejterméket találtak egy hűtőberendezés nélküli kisbusz
rakterébena Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun megyei pénzügyőrei.
A NAV munkatársai az M5-ös autópályán ellenőriztek egy német kisbuszt és annak bolgár
sofőrjét. A jármű átvizsgálásakor a raktérben 720 kilogramm hűtve szállítható húst, valamint
tejtermékeket találtak.
Mivel a járműnek nem volt hűtőberendezése, a pénzügyőrök értesítették a kormányhivatal
munkatársát, aki a helyszínen elrendelte az áruk lefoglalását és megsemmisítését.
Forrás: www.adozona.hu
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Egy uniós iskolaétkeztetési program keretében 30 millió gyermek kapott tavaly
egészséges élelmiszereket
2018. március 15.
Mintegy 30 millió gyerek kapott gyümölcsöt, zöldséget és tejet a 2016-2017-es tanévben egy
uniós iskolaétkeztetési program keretében Európa-szerte - derült ki az Európai Bizottság
csütörtökön ismertetett jelentéséből.
A friss értékelés szerint tavaly 79 ezer európai iskolában több mint 12 millió gyerek vett részt
az uniós iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban, mintegy 18 millió pedig az iskolatejprogramban.
Mint írták, nagyjából 74 ezer tonna zöldséget és gyümölcsöt, illetve 285 ezer tonna
tejterméket osztottak ki, elsősorban 6 és 10 év közötti iskolások részére.
"Az európai mezőgazdasági termelők kiváló minőségű, biztonságos és egészséges
élelmiszereket bocsátanak rendelkezésünkre, a program pedig lehetőséget nyújt arra, hogy
ezen termékeket legfiatalabb polgáraink is élvezhessék, és már ifjú korukban ismereteket
szerezzenek arról, honnan kerülnek asztalunkra az élelmiszerek" - közölte Phil Hogan uniós
mezőgazdasági biztos.
Hozzátette, a program 250 millió euróból fog gazdálkodni a 2018-2019-es tanévben, ebből
150 milliót gyümölcsökre és zöldségekre, 100 milliót pedig tejre és egyéb tejtermékekre
különítenek el.
Magyarország több mint 3,7 millió eurót kap az iskolagyümölcs- és az iskolazöldségprogramra, illetve közel 2 millió eurót az iskolatej-programra a szeptemberben kezdődő
tanévben.
Forrás: MTI
2019. február 15-ig nyitva áll az élelmiszeripari beruházási pályázat
2018. március 19.
Az idei év meghatározó a vállalkozások számára abban, hogy a fejlesztési elképzeléseik
megvalósításához kedvező feltételek mellet támogatáshoz jussanak.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozott GINOP 1.2.6.8.3.4-16
kódszámú „Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált
hiteltermékkel” címet viselő pályázati felhívás 2019. február 15-ig nyitva áll. A pályázati
felhívás kiváló lehetőséget nyújt innovatív, energiahatékony, produktív technológiai
megoldások megvalósításához, amely megalapozhatja a hazai élelmiszeripari vállalatok
nemzeti és nemzetközi versenyképességét.
Néhány fontos információ:
· A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen felhívás keretében 50.000.000 forint és
750.000.000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 50.000.001 forint és
2.000.000.000 forint közötti kedvezményes kamatozású – 1 százalék THM! – éven túli (15
éves futamidejű) kölcsönben részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig.
· A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen
felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás és kölcsön legfeljebb 50
százalékának megfelelő, de legfeljebb 375.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás
összegének megfelelő, és legfeljebb 1.000.000.000 forint kölcsön összegnek megfelelő
támogatási előleget biztosítanak.
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· A felhívás keretében kizárólag a TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá
tartozó halfeldolgozást és -tartósítást) besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó
tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatóak, függetlenül attól!!!, hogy a
projekthez kapcsolódó feldolgozó tevékenység során létrejövő termék szerepel-e az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.).
· A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Új termelőeszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése
megújuló energia előállításával.
d) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási és a vállalati
infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
beszerzése.
e) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
f) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése és védelme.
g) Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési rendszerek
bevezetése,
tanúsíttatása,
hitelesítése,
termékek
környezetvédelmi
minősítése.
h) A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek.
· Kötelező vállalás: a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési
évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában a nettó árbevétele (egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétel) nem csökken a bázis árbevételhez képest.
· A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Nem támogatható a közép-magyarországi régió
területén megvalósuló fejlesztés. Tehát a jelen pályázati felhívásban a Pest megyei és a
budapesti közepes méretű élelmiszeripari vállalkozások nem vehetnek részt. Viszont fontos
tudni, hogy lehetséges azoknak a vállalkozásoknak a támogatása, amelyek székhelye
Budapesten vagy Pest megyében van, de bejegyzett telephelyük más megyében, és ott
kívánnak beruházni!
· A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a
kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő)
üzleti évvel és köztartozásmentes.
· A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem
térítendő támogatás illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell
rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb
támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.
· A projekt összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetén az
adóalapba beszámított bevétel) kétszeresét.
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· A pályázaton a közepes méretű vállalkozások indulhatnak (KKV törvény alapján: a)
összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó
árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg).
Fontos tudni, hogy azon vállalkozások, amelyek vállalatcsoportban, de önállóan működnek,
szintén igényelhetnek támogatást!
A pályázat benyújtási határidejének feléhez érkezve elmondható, hogy 2018. március 1-jéig
87 darab pályázat érkezett be, az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeg 29,527
milliárd forint, ami a rendelkezésre álló keret 59,05 százaléka.
2017. év végén megkezdődött a benyújtott kérelmek támogathatóságának eldöntése. A
döntés-előkészítő bizottság – melyben a NAK Élelmiszeripari Igazgatóságának delegáltja is
részt vesz tanácskozási joggal – három ülésén nyolc darab értékelt kérelem került
felterjesztésre az Irányító Hatóság vezetőjéhez. Az eddig odaítélt vissza nem térítendő
támogatás 2,144 milliárd Forint.
Az élelmiszeripari ágazatot érintő pályázati lehetőségekről, és azok változásairól
folyamatosan tájékozódhatnak a NAK Élelmiszeripari Igazgatóságának havi rendszerességgel
megjelenő hírlevelében.
Forrás: www.nak.hu
Újra megállapodott egymással a Tetra Pak és Tej Terméktanács
2018. március 20.
Ismételten megújította együttműködési megállapodását a Tetra Pak Hungária Zrt. és a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A szerződést Kinga Sieradzon, a Tetra Pak Poland &
Danube vezérigazgatója, Hector Laverde, a Tetra Pak Poland & Danube pénzügyi igazgatója
és Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke írta alá.
A Tetra Pak Hungária Zrt. 2012 májusa óta kiemelt pártoló tagja a Terméktanácsnak. A
korábbi, határozott időtartamra szóló megállapodás újbóli aláírására, ezáltal az együttműködés
megerősítésére került sor Budaörsön.
A Tetra Pak Hungária Zrt. számára kiemelten fontos a tejágazat alapos ismerete, hiszen csak a
tejpiac, illetve a tejpiaci szereplők helyzetének, igényeinek megértésével tud partnerei
számára olyan megoldásokat nyújtani, melyek hozzájárulnak versenyképességük növeléséhez.
A Tetra Pak egyedülálló módon kínál integrált, teljeskörű megoldásokat az élelmiszer
feldolgozó rendszerektől a töltősorokon keresztül egészen az italoskarton csomagolásig, így a
nyerstej beérkezésétől a folyamat végéig kapcsolatban áll partnereivel. Fejlesztései során
kiemelt hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, a költséghatékonyságra, és folyamatos
innovációival a fogyasztói igények széles körű kielégítésére. A Tej Terméktanáccsal kialakult
hosszú távú partneri kapcsolat és az ágazat fejlesztésére tett közös erőfeszítések kiemelt
fontossággal bírnak a cég számára.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az aláírás kapcsán elmondta, hogy a
kiemelt pártoló tag által nyújtott - környezeti szempontokat szem előtt tartó - élelmiszerfeldolgozási és -csomagolási eljárások elismeréssel bírnak az ágazatban és a világon egyaránt.
A hazai tejágazat elkötelezett az újítások, a fogyasztói igények kielégítése, a tejtermelők, a
feldolgozók, a kereskedők és a beszállítókkal történő kapcsolat kialakítása mellett.
Jövedelmező termelés és növekedés csak a környezettel és a társadalommal való összhangból
származhat. A magyar tejágazat számos kihívással néz szembe. Fontos lenne a
kiszámíthatóság, a piaci kilengések tompítása, az összefogás, legyen az vertikális vagy
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horizontális. Minden tejtermék esetében folyamatos fejlesztésekre, innovációra van szükség a
jó minőségű termékbővítés érdekében. A 2017 januárjában bevezetett áfacsökkentés a nyers
és a friss tejre vonatkozott, azonban ki kellene terjeszteni az áfa csökkentést az UHT és ESL
tejekre is.
Forrás: Tetra Pak Hungária Zrt./Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács sajtóközlemény
Trendforduló a tejtermékek árában - Olcsóbb lesz a vaj?
2018. március 21.
A hathónapos szerződések elterjedésének és a szorosabb termelői-feldolgozói összefogásnak
köszönhetően a belföldi nyerstej-árak decemberre ismét 100 Ft/kg közelébe emelkedtek. A
trendforduló azonban máris bekövetkezett, hiszen az uniós és a hazai átlagár is csökkent
január és február között. A árak további mérséklődése várható, és nemcsak a szokásos
szezonális hullámzás miatt – vetíti előre a várható fejleményeket Harcz Zoltán, a Tej
Terméktanács ügyvezető igazgatója.
Februárban a nyerstej országos termelői átlagára 98,18 forint/kilogramm volt az AKI
nyilvántartása szerint, miközben a kiviteli ár csak 84,18 forintot ért el. Utóbbi alapvetően az
olasz azonnali piaci árakhoz igazodik, amelyek viszont már – igaz enyhén – újra emelkedni
kezdtek az elmúlt 1-2 hétben. Harcz Zoltán szerint ez hamarosan érzékelhető növekedést
hozhat az exportárakban is. Magyar valutában számolva a taljánoknál mintegy 86-92 forintot
ér a spot piacon most egy kilogramm nyerstej, míg csupán 9 centet a fölözött tej (ezt azonban
csökkenti még a fuvarköltség!).
A belföldi ár azonban alighanem a csúcspontján van.
Egyrészt jön a tavasz, és májusban-júniusban a legnehezebb eladni a tejet a természetes
termelési csúcs miatt. Másrészt egész Európában növekedésnek indult a kibocsátás. A 2014-es
orosz embargót követően előbb egy tejpiaci válság bontakozott ki, amire a tejkvóta 2015.
márciusi megszűnése csak rásegített. Az unió – ha megkésve is – támogatott termelési
önkorlátozást vezetett be, ennek hatására Európa legtöbb tagállamában átmenetileg csökkent a
tejkibocsátás.
Az intézkedés már véget ért, és időközben Kína, Észak-Afrika és Szaúd-Arábia tejtermékek
iránti igénye is fokozódott, ezért azok a vállalkozások, amelyek a tejkvóta megszűnésére
készülve fejlesztették kapacitásaikat, újra gőzerővel üzembe álltak. Ennek hatásait látjuk
most. Hogy mégsem csökkent a boltokban a vaj ára? A tejzsír és a belőle készülő valamennyi
tejtermék felértékelődött a fogyasztói igények változása miatt – magyaráz Harcz Zoltán.
Drasztikus változásra, teljes visszarendeződésre már nem is számíthatunk ezen a téren.
A világpiaci kínálat ugyanakkor hirtelen megváltozhat, például ha Új-Zélandon szárazság
van, akkor Kína nem onnan, hanem Európából fedezi a tejigényét, ami megemeli az itteni
árakat. Ha a gazdaságpolitikai döntések éppen nem befolyásolják a piacot, akkor az új-zélandi
vagy dél-amerikai kedvezőtlen időjárásra mindig „számíthatunk”. Ugyanakkor azt se feledjük,
hogy a tejtermelést számos jogcímen támogatjuk, az állattartást pedig előírásokkal
korlátozzuk. Az európai tej ezért drága, de minőségi portékának számít a nemzetközi piacon,
főleg Ázsiában.
Egy év telt el azóta, hogy a friss tej áfája 5 százalékra csökkent. Hozott ez érezhető változást a
piacon? – tesszük fel a kérdést. Harcz Zoltán egyrészt dicséri a kormány első lépését,
másrészt annak örülne, ha a tartós tejek és egyes alapvető tejtermékek áfája is hasonló szintre
süllyedne. A fenti törvényi változás az idehaza értékesített tejek csupán 15-18%-át érinti. A
tejgyártásban és -értékesítésben – üzleti szempontok miatt – gondot jelent a néhány napos
szavatossági idejű tejek kezelése, főleg a nyári időszakban. A tartós tejeknek így mindig
helyük lesz a polcokon. Harcz Zoltán emlékeztet rá, hogy sok fogyasztó még ma sincs
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tisztában vele, hogy az UHT és ESL tejek tápértéke semmiben nem különbözik a pasztőrözött
(friss, vagy nyers) portékáétól.
„Kezdeményeztük a túró, a tejföl, a vaj, a trappista sajt esetében is az 5 százalékos áfakulcs
bevezetését a kormánynál. Ezek a termékek Magyarországon hazai tejből készülnek, és
jellemzően idehaza kerülnek elfogyasztásra. Félkemény sajt még mindig nagy mennyiségben
érkezik be az országba, ezért az intézkedésnek lenne piactisztító hatása. Úgy tudom, van
fogadókészség a kormány oldaláról az alapvető élelmiszerek általános áfacsökkentésének folytatására, de hogy ez idén testet ölt-e egy jogszabályban, az majd csak a
választások után dől el” – összegez a szakember.
Forrás: www.agrarszektor.hu
Megkezdődik a 2017. évi kárenyhítő juttatások kifizetése!
2018. március 21.
A Magyar Államkincstár (Kincstár) a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer keretében a
12. héten megkezdi a kárenyhítő juttatások folyósítását. Néhány napon belül a megalapozott
kérelmet benyújtott valamennyi gazdálkodó bankszámlájára megérkezik a kárenyhítő juttatás.
A Kincstár által elkészített kifizetési terv jóváhagyását követően a Földművelésügyi
Minisztérium intézkedett a szükséges forrás rendelkezésre-bocsátásáról, ezáltal a kárenyhítő
juttatások kifizetésére a vonatkozó jogszabályokban megállapított határidőben, március 31-éig
sor kerül.
A kárenyhítő juttatásra vonatkozó jogosultság, továbbá a kárenyhítő juttatás összegének
megállapítása során a Kincstár a 2016. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig tartó
kárenyhítési időszakban bekövetkezett, és a termőterület fekvése szerinti Kormányhivatalok
által igazolt káreseményeket vette alapul, figyelembe véve a kárenyhítési hozzájárulás
befizetésének teljesítését, továbbá a teljes értékű kárenyhítő juttatás feltételét jelentő piaci
biztosítás meglétét.
A rendelkezésre álló keret nagysága idén is lehetővé tette, hogy a fentiek alapján
meghatározott jogos igényeket a Kincstár visszaosztás nélkül teljesítse. Március 22-én
összesen 7,14 milliárd forint összegű kárenyhítő juttatás kifizetését kezdi meg a Kincstár az
érintett 4 268 gazdálkodó részére.
A mezőgazdasági kockázatkezelő rendszer működését meghatározó jogszabályok elérhetőek a
Kincstár honlapján.
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
Ikerellések bejelentésével csaltak a holland gazdák
2018. március 22.
Valami bűzlik a holland tejágazat körül – ezzel a mondattal kezdi a The Guardian azt a cikkét,
amelyben a németalföldi ország tejhasznú tehénállománya túlszaporodásának
következményeiről ír.
A holland tejtermelők teljesítménye európai és világviszonylatban is kiemelkedő. Az ország
az EU negyedik legnagyobb tej-, és tejtermék exportőre. A tejágazat a virágkertészet után a
második legjelentősebb export ágazata Hollandiának, ahol 18 ezer tejgazdaságban 13 milliárd
kg tejet állít elő 1,65 millió tehén. A megtermelt tejet 62 feldolgozóba szállítják, ahol vajat,
tejport, joghurtot és az export érték legnagyobb hányadát adó sajtokat állítanak elő.
Hollandiában hazánkhoz képest tízszer akkora állatsűrűség jellemző, ami óriási nitrát- és
foszfátterhelést jelent az ország termőtalajainak. A vonatkozó EU direktíva szerint a
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szervestrágyával kijuttatható nitrogén mennyisége legfeljebb 170 kg/ha lehet évente.
Hollandia 2017 végéig kapott felmentést e rendelkezés alól, ami azt jelenti, hogy 2018 január
1-től mind a nitrát-, mind a foszfátterhelési határértékeket be kell tartani valamennyi holland
tejgazdaságnak.
A tejelő állomány növekedése miatt 2015-től a határértéket meghaladó volt az ágazat foszfát
kibocsátása, ezért a holland kormány a termelőkkel egyeztetve három intézkedésből álló
csomagot fogadott el. Az első a takarmányok foszfáttartalmának maximalizálására
vonatkozik, amelyet a takarmánygyártóknak kell betartaniuk. A másik két intézkedés a
tejtermelő üzemek foszfát kibocsátásnak mérséklését célozza. Ezt vagy a tejtermelés vagy az
állatlétszám csökkentésével érhetik el az üzemek. Mindkét esetben referencia időszakot
határoztak meg, amihez képest a csökkentést 2017-ben meg kellett lépni. Amennyiben
valakinek ez nem sikerült, a leadott tejének alapárát 10 százalékkal csökkentették. További
lehetőségként az állam a termelő tevékenység teljes leállítását, a tejelő állomány
felszámolását is támogatta. A kilépők kárpótlására 50 millió eurós (15 milliárd Ft) keretet
képeztek, aminek felét a tejtermelők hozzájárulása fedezte (szolidaritási járulék), a
fennmaradó részt pedig uniós (19 millió euró) és nemzeti (6 millió euró) forrásból teremtették
elő.
Az intézkedések hatására 2017 év végén 3 százalékkal, azaz 50 ezerrel kevesebb tejelő
tehenet tartottak Hollandiában. Ez a szám azonban elmarad a beharangozott 10 százalékos
leépítéstől és messze van a WWF környezetvédő szervezet által javasolt 40 százalékos
csökkentéstől.
A The Guardian cikke szerint a háttérben az állhat, hogy a tejtermelők bevallása nem a valós
számokat tartalmazza, aminek eredménye az, hogy Hollandia megszegi az uniós foszfát- és
ammóniaszennyezésre vonatkozó előírásokat.
A WWF holland szervezetének mezőgazdasági vezetője szerint az EU tagállamai között
Málta után Hollandiában a legalacsonyabb az élővilág fajgazdagsága és mára az ország
eredeti biodiverzitásának alig 15 százaléka maradt fenn. Szerintük a holland tejtermelő
gazdaságok 80 százaléka több trágyát termel, mint amit a környezetvédelmi előírások
lehetővé tesznek. A termelők éves szinten 550 millió eurót (170 milliárd Ft) fizetnek, hogy a
feleslegben képződött trágyájuktól megszabaduljanak.
Egy néhány hete kirobbant botrány szerint a holland tejtermelők tömegesen csaltak az
ikerellések bevallásával. Annak érdekében, hogy az állományméretet papíron csökkentsék
vagy szinten tartsák, a tehenek egy részét üszőnek vallották be (az üszők 0,5 a tehenek 1
nagyállat egységet jelentenek, és a környezetterhelési számítások során ezt veszik figyelembe)
és az elléseiket szétosztották a többi tehén között, így az ikerellések száma a normális 3
százalék helyett 2000 telepen 10 százalék fölött, 5700 telepen 5-10 százalék között volt
papíron. A holland kormány vizsgálatot indított az ügyben a be nem jelentett tehenekre,
valamint az „ikerellésből” származó borjakra forgalomkorlátozást rendelt el, a csaló
gazdáknak járó támogatás egy részét pedig megvonják.
Forrás: www.allattenyesztok.hu
Hogyan csökkenthető az aflatoxin szennyeződés a tejelő tehén takarmányokban?
2018. március 22.
Határérték feletti aflatoxin szennyeződés esetén a tej emberi fogyasztásra veszélyes anyaggá
válik. A biztonságos, határérték alatti aflatoxin-tartalmú tej termelésének feltétele a helyes
takarmányozás, a lehető legalacsonyabb szennyezettségű alapanyagokból összeállított
takarmányok használata, a szemes kukorica rostálása és a toxinkötők alkalmazása.
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Összefoglaltuk a tejelő tehén takarmányok aflatoxin-szennyezettségének csökkentési
lehetőségeit.
Mi lehet a szennyezés forrása?
Az aflatoxin-szennyezés lehetséges hazai forrásai a szemes kukorica, a kukorica feldolgozás
melléktermékei (CGF, DDGS), az ezekből készült takarmánykeverékek (tápok) és kisebbebb
mértékben a tömegtakarmányok (széna, szilázs). A tej aflatoxin szennyezettség
megelőzésének legjobb módja a lehető legalacsonyabb szennyezettségű alapanyagokból
összeállított takarmányok felhasználása. A takarmányok toxintartalmának ismeretében
lehetséges a tehenek takarmányadagját úgy összeállítani, hogy a bevitt aflatoxin-szennyezés
minimális legyen. A szemes kukorica toxinszennyezettségének csökkentésére javasolt a
többszöri, betároláskori és felhasználást megelőző magtisztítás (rostálás), amikor a sérült,
fertőzött szemek eltávolításával mérsékelhető az aflatoxin-szennyezés. A témát a NÉBIH
oldala járta körül.
Hogyan kerülhető el az aflatoxin szennyeződés?
A biztonságos, határérték alatti aflatoxin-tartalmú tej termelésének feltételei:
 a helyes takarmányozás;
 a lehető legalacsonyabb szennyezettségű alapanyagokból összeállított takarmányok
használata;
 a szemes kukorica rostálása;
 és a toxinkötők alkalmazása.
Mi kedvez az aflatoxinnak?
A 2012-es év szélsőségesen meleg és aszályos időjárása és egyes növényvédelmi problémák
(pl. rovarfertőzés) együttes hatására a hazai termesztésű kukoricában megjelent a
penészgombák által termelt aflatoxin. A szennyezett takarmány etetésével a tejben 1 napon
belül megjelenik az aflatoxin, de a szennyezett takarmány elhagyásával 2-3 napon belül
eltűnik. A takarmány és az alapanyagok esetében az aflatoxin B1-re megengedett határérték
20 mikrogramm/kg, a tejelő tehén takarmánykeverékek határértéke viszont csak 5
mikrogramm/kg. Az 50 nanogramm/kg feletti mennyiségben aflatoxin M1-el szennyezett tej
nem kerülhet a fogyasztókhoz.
Mire kell különösen odafigyelni?
Nagyon fontos az állatok megfelelő bendőemésztésének fenntartása, ami ugyancsak a helyes
takarmányozási gyakorlat alkalmazását feltételezi. Tartós bendőacidózis esetén a toxinok
bendőből való felszívódásának ideje a sokszorosára nőhet, ami a tejben alacsony
takarmányszennyezettség esetén is határérték felett aflatoxin szintet eredményez. Ha a fenti
alapelvek betartása ellenére a tejben határérték feletti az aflatoxin mennyisége, a legelső
szükséges intézkedés a takarmányok (különösen a szemes takarmányok) azonnali lecserélése,
bevizsgált, határérték alatti toxintartalmúra. A takarmányokban található mikotoxin
szennyezés csökkentésére használhatunk ún. toxinkötőket is, ilyen készítmények több
adalékanyag forgalmazó kínálatában szerepelnek. Az aflatoxint az ásványi eredetű toxinkötők
kötik a legjobban. A takarmány szennyezettségétől függően ezen toxinkötők alkalmazása akár
20-30 százalékkal is csökkentheti a tejben levő szennyezést. Azonban a toxinkötők
alkalmazása önmagában nem jelent megoldást, csak hatékonyan támogatja az aflatoxin elleni
védekezést.
Csak az akkreditált laborokban végezhető a toxin meghatározása
A tejben gyorsteszttel kimutatott aflatoxin M1 szennyezés tájékoztató jellegű, pontos
értékének meghatározását az erre akkreditált laboratóriumok tudják elvégezni, a mintavétel
módjáról pedig részletes uniós előírás rendelkezik. Az afltatoxin szennyezettségének pontos
meghatározása szintén az erre akkreditált laboratóriumok vizsgálataival lehetséges. Mivel az
aflatoxin-szennyezés gócszerűen jelentkezik a kukoricában, ezért a mintavételkor a lehető
legtöbb helyről kell mintát venni, ezeket össze kell keverni és az összekevert ún. elegymintát
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vizsgáltatni. A takarmánnyal bevitt aflatoxin-szennyezés mértékéből számítható a tej várható
aflatoxin-szennyezése. Tehenenként naponta összesen bevitt 40-50 mikrogramm aflatoxin B1
szennyezés eredményezhet 50 nanogramm/ kg tejben levő aflatoxin M1 szennyezést, amely
érték a tejre vonatkozó határérték.
Például 5 kg 4 mikrogramm/kg aflatoxin B1 tartalmú tejelő táp és 15 kg 2 mikrogramm/kg
aflatoxin B1 szennyezettségű szilázs, összesen 50 mikrogramm/kg napi szennyezést jelent. Ez
már kiváltja a tejben a határérték felett aflatoxin M1 tartalmat. Az EFSA egy regressziós
egyenletet javasol a „carryover” (átvivő) hatás kiszámítására, amellyel a napi takarmányadag
aflatoxin B1 tartalma és a tej aflatoxin M1 tartalma között összefüggés leírható. 10,95 + 0,787
x mikrogramm B1/napi adag takarmány = M1 nanogramm/kg tej.
Mire figyeljünk takarmánybeszerzéskor?
A takarmányok kereskedelme során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az eladó és a
termék vásárlója között olyan írásbeli megállapodás készüljön, amely tartalmazza a közös
mintavételekre vonatkozó leírást, és ezt a vállalkozások az önellenőrzési rendszerükben
rögzítsék és alkalmazzák is. Ennek hiányában a vevő és az eladó között, vitás kártérítési
esetekben, a bírósági ügyekben csak nagyon nehezen érvényesíthetők a vevő érdekei.
Törekedni kell arra, hogy az eladó által kiadott minőségi tanúsítványok az adott tételre
vonatkozó aflatoxin-szennyezettségre vonatkozó vizsgálati eredményeket is tartalmazzák.
Forrás: www.magro.hu
Tejút az egészséghez
2018. március 22.
Gyenesdiás - Több mint 10 ezer gyerek találkozhatott eddig a Tej Terméktanács kamionjával
országszerte. A tej útját és a tejtermékek népszerűsítését célzó program szerdán reggel
érkezett Gyenesdiásra és három napig vendégeskedik a településen. A helyi és környékbeli
iskolák tanulói játékos formában tanulhatnak a tej útjáról és egészségre gyakorolt hatásairól.
Ismeretterjesztő előadással kezdődött a másodikosok rendhagyó tanórája. A gyerekek egy
dietetikustól hallhattak az egészséges táplálkozásról, és a tej szerepéről is. A kicsik egy
pecsétgyűjtő füzetet is kaptak, amellyel négy állomást járhattak végig. Itt
szerencsekerekezhettek és játékok segítségével tesztelhették a tudásukat. A diákok sok
hasznos információval gazdagodtak.
„Arról hallottunk, hogy hogy fejik meg a teheneket, meg hogy a tehenekben vannak ilyen
bacilusok, amik nekünk segítenek. Meg a tejből van többféle.” - mondta a Kárpáti János
Általános Iskola egyik diákja, Berta Bulcsú.
A tejkamion célja a tej és az ebből készült termékek népszerűsítése. A szakemberek szeretnék
felhívni a figyelmet a tej egészségmegőrzésben betöltött szerepére. A program kiemelt célja,
hogy ösztönözzön az egészséges táplálkozásra, kinevelve ezzel egy új, egészségtudatos
generációt. A program a Tej Terméktanács jóvoltából valósul meg.
„Elsősorban a gyermekekhez, az alsó tagozatos gyermekekhez szólunk. Megismertetjük velük
az alapfogalmakat a tejtermelésben, tejfeldolgozásban. Három sportoló – Kapás Boglárka,
Kenderesi Tamás és Nagy Ádám – mint hősök, mint tejfogyasztó hősök. Rajtuk keresztül
próbáljuk ezt az új generációt kinevelni, akik számára természetese, hogy tejet, tejterméket
fogyasztanak.” - tájékoztatott Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
ügyvezető igazgatója.
A tejkamion meghívása része a gyenesdiási Menő Menza programnak is. Erről Gál Lajos
sajtótájékoztatón számolt be. A polgármester kiemelte, nagyon fontos, hogy az
egészségtudatos táplálkozás részét képezze az iskolai étkezésnek is. Hozzátette, fontos cél a
fogyasztói magatartás formálása és az egészséges termékek népszerűsítése.
15

„Gyenesdiás már évek óta ráállt egy olyan útra, hogy az egészséges és helyi termék, a vidéki
termék fontossága az mennyire kell, hogy népszerűsítést nyerjen. Hogyha ezt nem tesszük,
akkor elindulunk a kóla-chips irányába, ami egészségtelen, egyre inkább specifikus étrendű
gyerekeket hoz magával. Egyre inkább minden közkonyhának fel kellene készülnie, hogyha
már időben elindul az, hogy az egészséges étkezés részét képezi a tej, amely – láthatják a
gyerekek több epizódon keresztül, hogy hogy keletkezik és hogy kerül feldolgozásra – akkor
egy kicsit nagyobb bizalommal lesz egy gyerek is, és ha hazaviszi, akkor a szülő is a
tejtermékek irányában.” - emelte ki Gyenesdiás polgármestere.
A tejkamion előtt egy műbocin a fejést is gyakorolhatták a gyerekek, ez aratta a legnagyobb
sikert. A kamion három napig vendégeskedik Gyenesdiáson, ez idő alatt a környék bármelyik
iskolája jelentkezhet rendhagyó tanórára. A kamionnal a tanév végéig lehet még találkozni
országszerte több állomáson.
Forrás: Keszthelyi TV
Amit tudni kell a tejtermékek piacról történő kivonásáról
2018. március 24.
Az Európai Unió a tejtermékek piacról történő kivonását piaci intervenciós intézkedések
keretében biztosíthatja, amely lehet állami intervenció vagy magántárolási támogatás
intézkedés.
Az állami intervenció intézkedés keretében a Magyar Államkincstár vásárolja fel a
meghatározott minőségű vajat és sovány tejport, melyeket kitárolásukig tárol. A raktározásra
felajánlott termékek minőségi követelményeit a 2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet, valamint a 2016/1240/EU végrehajtási bizottsági rendelet tartalmazza.
A tárolt termékek értékesítését a Kincstár csak az Európai Bizottság végrehajtási rendeletének
közzétételét követően kezdheti meg.
A felvásárlási időszak minden évben március 1-jétől szeptember 30-áig tart (amit csak
indokolt esetben módosíthat az EB), azonban az időszakot befolyásolja még a piaci ár és a
mennyiségi korlátozás. 2018-ban a felvásárlás csak akkor kezdhető meg, ha a piaci ár eléri vaj
esetében a 246,39 EUR/100 kg-ot, sovány tejpor esetén pedig a 169,80 EUR/100 kg-ot
A mennyiségi korlátozások vaj esetében 50 ezer tonna, sovány tejpor esetében 109 ezer tonna.
(A sovány tejpor esetében a 147/2018/EU tanácsi rendelet a 2018. évre vonatkozóan a sovány
tejpor rögzített áron történő felvásárlására vonatkozó mennyiségi korlátozást 0 tonnában
állapította meg, így 2018-ban nincs lehetőség sovány tejpor rögzített áron történő
felvásárlására).
A magántárolási támogatás intézkedés keretében a piaci egyensúly megteremtése és a piaci
árak stabilizálása céljából az EB minden esetben végrehajtási rendeletben nyitja meg a
betárolási időszak kezdetét rögzített áras vagy pályázati eljárás keretében, és szabályozza a
betárolható termékkategóriákat, a raktározási időszak hosszát, valamint a minimálisan
betárolható mennyiséget.
Ennek a támogatásnak az igénybevétele biztosíték letétbe helyezéséhez kötött, amelynek
összegét a támogatást megnyitó bizottsági végrehajtási rendelet határozza meg. Magántárolási
támogatásra az alábbi tejtermékek lehetnek jogosultak: vaj, sovány tejpor és sajt.
A termékeknek alkalmasnak kell lenniük a hosszú távú tárolásra, valamint épnek,
megfelelőnek és kereskedelmi minőségűnek kell lenniük. A minőségi követelményeket a
2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet tartalmazza.
A vállalt raktározási időszak leteltét követően kezdhető meg a termékek raktárból történő
kitárolása. A támogatás jóváhagyásáról a Kincstár a termék raktárból történő kitárolása után, a
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benyújtott kifizetési kérelem alapján dönt, amennyiben a kérelmező a vonatkozó összes
jogszabályi előírásoknak maradéktalanul eleget tett.
Forrás: www.agroinform.hu
Regionális üléseket tart a Tej Terméktanács
2018. március 30.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács idén ismét regionális taggyűléseket szervez a
tagok véleményének és javaslatainak jobb megismerése, valamint az ágazat szereplőinek jobb
tájékoztatása érdekében.
A 2018. évi regionális taggyűlések időpontjai és helyszínei:
április 10. (kedd) 11.00 óra - Kaposvár, Izzó u. 9. (Fino-Food Kft. Tárgyalóterme)
április 12. (csütörtök) 11.00 óra - Demjén, 0183/5. hrsz. (Egri Korona Borház)
április 17. (kedd) 11.00 óra - Székesfehérvár, Seregélyesi út 127. (Alföldi Tej Kft.
oktatóterme)
április 19. (csütörtök) 11.00 óra - Mihályi, Rába tér (Kultúrház)
április 26. (csütörtök) 11.00 óra - Derecske, Malom u. 9. (Derecskei Petőfi Mg. Kft.)
május 10. (csütörtök) 13.00 óra - Hódmezővásárhely, 47-es főút, 195-ös km-szelvény, (HódMezőgazda Zrt. Kiállítási Centruma) – Alföldi Állattenyésztési Napok –Takács Ferenc Képző
Központ (a Húsmarha Szekció mellett)
Minden terméktanácsi tagot és érdeklődőt tisztelettel várnak a számára megfelelő időpontban,
illetve helyszínen.
Forrás: www.nak.hu / TTT
Újabb 30 milliárd forint támogatást ítéltek oda
2018. március 30.
Közel 1800 gazdálkodó számára újabb mintegy 30 milliárd forint vidékfejlesztési forrás
odaítéléséről döntött a Miniszterelnökség. A támogatás többek között az öntözésfejlesztési és
élelmiszer-feldolgozási beruházások megvalósítását, valamint a fiatal mezőgazdasági
termelők indulását is segíti.
A kormány kiemelt célkitűzése a 2020-ig tartó uniós ciklusban, hogy a fiatal és képzett
mezőgazdasági szakemberek számára lehetőséget biztosításon új mezőgazdasági vállalkozás
létrehozására, ezáltal elősegítve a mezőgazdasági termelők generációváltását. Ennek jegyében
a Miniszterelnökség első körben mintegy 13 milliárd forint támogatás odaítéléséről döntött,
amelyet közel 1100 fiatal mezőgazdasági termelő fordíthat új agrárvállalkozására. Az egyes
fiatal gazdák a pályázat keretében mintegy 12 millió forint támogatásban részesülnek. Fontos
hangsúlyozni, hogy vannak még folyamatban lévő értékelések, ennek megfelelően a nyertes
kérelmek száma és a támogatási összeg a közeljövőben tovább fog emelkedni.
További 5 milliárd forint megítélt forrás járul hozzá az öntözött területek növeléséhez. A most
támogatásban részesült 179 gazdálkodó többek között a vízvisszatartásra, valamint takarékos
öntözési technológiák elterjesztésének megvalósítására fordíthatja a forrásokat. Egy korábbi
módosításnak köszönhetően a nyertes pályázók egyéni beruházás esetén maximum 1 milliárd
forint, míg kollektív projekt esetén legfeljebb 2 milliárd forint vissza nem térítendő
támogatásban részesülhetnek.
A mostani döntéseknek köszönhetően további 700 millió forinttal támogatja a tárca az
élelmiszer-feldolgozást érintő beruházások megvalósulását, több mint 2,5 milliárd forint
szolgálja az állattenyésztési és kertészeti ágazat fejlesztéseit, míg mintegy 5 milliárd forint az
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erdészeti gépbeszerzést és az erdő-környezetvédelmet. Emellett újabb 3 milliárd forint
odaítélésére is sor került, amely többek között a falusi turizmus fejlődéséhez járul hozzá.
A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon „jóváhagyott” státuszba kerülnek, támogatói
okiratukat elektronikus úton, folyamatosan fogják megkapni.
A Miniszterelnökség a mostani döntéssel együtt az idei évben eddig összesen 91 milliárd
forint vidékfejlesztési támogatás megítéléséről döntött, több mint 4000 kérelmet támogatva.
Ezzel együtt a Vidékfejlesztési Program teljes keretének már 94%-a, több mint 1220 milliárd
forint lekötésre került.
Forrás: www.nak.hu / Miniszterelnökség
Nyomonkövetési ismereteket adó roadshow indul
2018. április 1.
2018. áprilisától kezdve az év őszéig az élelmiszerek nyomon követésével kapcsolatos
információkkal ismerkedhetnek az élelmiszeripari vállalkozások.
A Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeleti államtitkársága és a GS1
Magyarország Nonprofit Zrt. 2015 októberében kötött megállapodást a Nemzeti Élelmiszer
Nyomonkövetési Platform létrehozására és működtetésére. A platform célja, hogy az
együttműködő felek segítséget nyújtsanak a hazai élelmiszeripari vállalkozásoknak
nyomonkövetési rendszereik, üzleti kommunikációjuk és fogyasztói marketingeszköztáruk
nemzetközi szintre történő emelésében.
Az együttműködés keretében nemzetközi azonosítási, kommunikációs és nyomonkövetési
szabványok és azokra épülő korszerű, internetalapú és mobiltechnológiát alkalmazó
megoldások széles körű bemutatására és az érintett szektorok számára hazai nyomonkövetési
útmutató kidolgozására került sor. A hús és hal, a tej és tejtermék, a bor és pálinka, valamint a
zöldség és gyümölcs munkacsoportok két éven keresztül dolgoztak azon, hogy az útmutatók
valóban átfogó ismereteket adjanak a nyomonkövetésről az érintett élelmiszeripari
vállalkozások számára.
Az útmutatókban megtestesülő tudás minél több vállalkozáshoz, szakemberhez való
eljuttatása érdekében országos roadshow-ra kerül sor, amelynek állomásai 2018 tavaszán
Kaposvár, Debrecen, Mosonmagyaróvár és Szekszárd, 2018 őszén Szeged, Budapest, Eger és
Szarvas.
A rendezvények programja:
10.00 - 10.15 A helyszínt biztosító egyetem köszöntője – egyetem képviselője
10.15 - 10.30 Földművelésügyi Minisztérium bevezetője – FM főosztályvezető
10.30 - 11.30 Nyomonkövetési útmutatók átfogó ismertetése – GS1 Magyarország
munkatársai
11.30 - 12.00 Kávészünet
12.00 - 12.30 Szabványos nyomonkövetési megoldások bemutatása – GS1 Magyarország
munkatársai
12.30 - 13.00 Pilot projekt bemutatkozás – vállalkozás képviselője
13.00 - 13.30 Nyomonkövetési megoldás gyakorlati bemutatása – vállalkozás képviselője
A rendezvényeken való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.
Forrás: www.nak.hu / FM
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Mától benyújthatóak az egységes kérelmek
2018. április 3.
2018. április 3-án megnyílt az egységes kérelem kitöltési felülete.
2018-ban minden eddiginél több, immár 44 jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve
adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében.
Az ügyfelek számára 2018. április 3. és 2018. május 15. közötti időszak áll rendelkezésre,
hogy támogatáscsökkentés nélkül nyújthassák be kérelmüket.
A 2018. május 16. és június 11. között benyújtott kérelmek esetén a támogatási összeg
kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar
Államkincstárnak (továbbiakban: Kincstár).
A 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelmet érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja a Kincstár.
A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018.
május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.
A gazdálkodók érdekében a Kincstár 2018-ban is alkalmazza az előzetes ellenőrzés
jogintézményét. Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 15-i,
szankciómentes beadási határideje után a Kincstár ügyfélkapura kiküldött végzésben értesíti a
gazdálkodókat, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát találnak. A
termelők az értesítésekben szereplő pontokon a szankciómentes benyújtási határidőt követő
35 napon belül még szankciómentesen módosíthatják kérelmeiket.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az egységes kérelmeket kizárólag elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül küldhetik be a Kincstár erre rendszeresített elektronikus felületén.
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu

Budapest, 2018. április 4.

A piaci hírek adott hónapon belüli esetleges változásainak pontosabb követhetősége
érdekében a sajtócikkek megjelenési sorrendben kerülnek feltüntetésre.
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