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A cél: meg kell „fogni” a vizet!
Az árvizek víztöbb- ■

letének megtartásá-
val csökkenthetjük az 
aszálykárok veszélyét.

Nyíregyháza (Györke Lász-
ló) – Az EU Víz Keretirányel-
ve által előírt vízgyűjtő-gazdál-
kodás tervezésének társadalmi 
vitáját november 18-áig meghosz-
szabbította a szaktárca. 

A folyamatban nagy hang-
súlyt kapott az érdekelt társa-
dalmi szereplőkkel, vállalko-
zásokkal, önkormányzatokkal 
való egyeztetés. 

Az egyes vízgyűjtő-gazdálko-
dási alegységek tervezési anya-
gaiból rövidített konzultációs 
anyagok készültek, melyek a 
www.vizeink.hu honlapon elér-
hetőek bárki számára.

Cselószki Tamás, az E-misz-
szió Egyesület részéről, mint 
„civil szervező” sajnálatosnak 
tartja a szerény részvételt, ezért 
is fontos, hogy a vita folytatód-
hat. Az ugyanis egyáltalán nem 
mindegy, lesz-e unokáinknak 
tiszta vizük.

– A tájat és az abban folyó- 
és állóvizeinket, a felszín alat-
ti víztesteket egységükben kell 
szemlélnünk – fogalmaz a kör-
nyezetvédő – , hiszen együttmű-
ködő rendszert alkotnak. 

A vizek állapota nagymérték-
ben függ az őket körülvevő táj-
tól, a tájhasználat módjától, a 
tájat ugyanakkor a vizek táplál-

ják. A mezőgazdaság és a telepü-
lési szennyvízkibocsátás jelen-
tős hatással van vizeink minő-
ségére. Az intenzív földművelés 
például megkövetelte a felesle-
gesnek tartott vizek, belvizek 
elvezetését. Az időjárás szélsősé-
gessé válása miatt egyre gyako-
ribbá válnak a rendkívüli aszá-
lyok és a heves esőzések. Ide-
je hát bölcsebben gazdálkodni 
vizeinkkel! 

Kisebb táblákban
Az időjárási szélsőségek hatá-

sait mérsékelhetjük, ha tájhasz-
nálatunkat jobban hozzáigazít-
juk a természetes adottságok-
hoz. Ez a folyók menti térségek-
ben az árvizek víztöbbletének 
visszatartását jelenti, illetve azt, 
hogy a mélyebben fekvő, lefo-
lyástalan területeken nem kell 

feltétlenül szántóföldi gazdálko-
dásban gondolkodnunk.

– Ha az árvizek víztöbbletét 
sikerül legalább részben meg-
tartanunk, akkor csökkenthet-
jük az aszályok káros hatása-
it, segíthetjük a mezőgazdasá-
gi termelést, illetve javíthatjuk 
természeti szempontból értékes 
területeink állapotát.

 Ez együtt jár egy környeze-
ti szempontból körültekintőbb 
gazdálkodással, egészségesebb 
élelmiszerek termelésével, illet-
ve a nagyüzemi termelés helyett 
a kisebb táblás, mozaikosabb 
tájszerkezet kialakításával.

– Véleményünk szerint a víz-
gyűjtő-gazdálkodási tervek tar-
talmilag akkor jók, ha ezekre a 
kérdésekre is kitérnek. Ha a fej-
lesztések során nem veszik figye-
lembe a környezeti szemponto-

kat, akkor vizeink jó állapotá-
nak megtartása nemhogy költ-
séges, de szinte lehetetlen. Ám 
ha tájhasználatunk, gazdálko-
dásunk és életmódunk környe-
zetkímélőbbé válik, vízgyűjtő 
területeink és vizeink állapota 
nagyobb beavatkozások és költ-
ségek nélkül is sokat javulhat.

– A korszerű és természetközeli 
feltételeket teremtő vízgazdálko-
dásnak egyik jó példája a Bereg, 
ahol a jelenleg tervezés alatt 
lévő vízrendszer az árvízi biz-
tonság mellett a vizek vissza-
tartását is szolgálja. 

Az árvizek „felesleges” vizei-
nek visszatartása fontossá vál-
hat akár néhány héttel az árvi-
zek levonulása után is, hiszen – 
ahogyan idén tavasszal tapasz-
taltuk – az aszály már a kora 
nyári időszakban is pusztít.

Tiszai táj a bukógátnál: a folyószabályozás után egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a vizet megtartó 
beavatkozásokra (Illusztráció: Nyéki Zsolt)

Ezt kapják a gazdák ez évben

Tiltott szermaradvány

Közzétették a SAPS  ■
és a kiegészítő nemzeti 
támogatások idei össze-
geit.

Budapest (MTI) – A gaz-
dálkodók ebben az évben az 
egységes területalapú támo-
gatás (SAPS) jogcíme alapján 
hektáronként 42 941,60 forint-
hoz juthatnak hozzá. A támo-
gatásra jogosult országos bázis-
terület nagysága 4 829 000 hek-
tár. 

A támogatási keretek esetle-
ges túllépése esetén az igényelt 
támogatás összegét – az érin-
tett mezőgazdasági termelőnél 
a túllépés mértékével megegye-
zően – az arányos visszaosztás 
alkalmazásának elve alapján 

csökkentik. Dékány András a 
tárca szóvivője azt is elmond-
ta: az egységes területalapú 
támogatáshoz kapcsolódó ki-
egészítő nemzeti támogatás 
alapján a hízottbika-tartás ese-
tében állatonként 56 000 forint 
támogatást lehet igénybe ven-
ni, a tejtermelők literenként 
8,30 forint támogatásra jogo-
sultak. 

Az állattartók anyatehenen-
ként termeléshez kötötten 30 
000, a termeléstől elválasztva  
– azaz történelmi bázis jogo-
sultságonként – 18 000 forint 
támogatást kapnak. Az anya-
juhtartók támogatása egyeden-
ként 1700 forint. Amennyiben a 
mezőgazdasági termelő a juh-
tejet vagy juhtejterméket érté-
kesíti, úgy a támogatás mérté-

ke anyajuhonként 1400 forint. A 
kedvezőtlen adottságú területe-
ken gazdálkodó anyajuhtartók 
támogatása pedig 1600 forint 
egyedenként. 

A Burley dohány termesz-
tési támogatása a termeléshez 
kötötten hektáronként 750 000 
forint lehet, míg a termeléstől 
elválasztva – történelmi bázis 
jogosultságonként – legfeljebb 
300 000 forint támogatás vehe-
tő igénybe. 

A Virginia dohány termesz-
tési támogatása termeléshez 
kötötten hektáronként 940 000, 
termeléstől elválasztva – törté-
nelmi bázis jogosultságonként – 
380 000 forint lehet. A héjas gyü-
mölcsűek termesztésekor hektá-
ronként 32 000 forint támogatás 
vehető igénybe. 

Nyíregyháza (KM) – Tizen-
hat vizsgált paprikamintából 
tízben mutatott ki vegyszerma-
radékot a Levegő Munkacsoport 
egy közelmúltban elvégzett vizs-
gálatban. 

Olyan import terméket is 
találtak, amelyben egy rovar-
irtó szer koncentrációja hét-
szerese volt a megengedett 
értéknek. A szervezet arra kéri 

az élelmiszerforgalmazókat: 
tegyenek meg mindent, hogy 
ne forduljanak elő határ-
érték felett szennyezett termé-
kek. 

Hét régió három áruházláncá-
ban vizsgálták a rákkeltő anya-
gokat. Előfordult: a thiophanate-
methyl nevű növényvédő szer 
mennyisége kétszerese volt a 
megengedettnek.

Élelmiszerről.  � Az innováció, a verseny-
képesség és a gazdasági fejlődés lehetősé-
geit értékelik a II. Élelmiszeripari innováci-
ós szakmai konferencián, melyet a megyei 
iparkamara rendez október 16-án, a Nyír-
egyházi Főiskolával közösen. Bemutatják 
az Észak-alföldi Élelmiszeripari Innovációs 
Klasztert, és szó lesz a marketing aktivitá-
sokról is.

RÖVIDEN

A mélyebben fekvő, lefolyástalan 
területeken nem kell feltétlenül 

szántóföldi gazdálkodásban gon-
dolkodnunk.

CSELÓSZKI TAMÁS

Faapríték. előállítá-
sát segítő gépek bemuta-
tója: energiaültetvények-
ben jó hasznát veszik a 
termelők, akik erre szer-
ződnek. (Fotó: Nyéki Zsolt)

Vándor. A kihalástól megmentett 
magyar szürkemarha-állomány egyik 
díjnyertes bikájának, Vándornak állított 
szobor ma már turisztikai nevezetesség 
Kisar határában. (Fotó: Nyéki Zsolt)

Szomorú ősz: tönk szélére 
került a mezőgazdaság?

Nyíregyháza (ÉKN) – Akkora a gond a 
mezőgazdaságban, hogy az már a jövő évi ter-
mést veszélyezteti. Hiába a tömött magtárak 
és pincék, a gazdálkodók a tönk szélén állnak. 
– nyilatkozta a lapcsoportnak Forgács Bar-
na, a Magyar Agrárkamara Elnöke. A recesz-
szió hatását tetézi, hogy a hitelezés szinte tel-
jesen leállt. Hónapok óta pang a gabona-, a 
gyümölcs- és tejpiac is. Az agrárkamara elnö-
ke szerint a gazdálkodók ott spórolnak, ahol 
nem lenne szabad. A szokásosnál jóval keve-
sebb műtrágyát, növényvédőszert és fémzárolt 
vetőmagot használnak az őszi vetés során, ami 
miatt kisebb hozamra lehet majd számítani. A 
megyei agrárkamarák elnökei azt kérik a kor-
mánytól, hogy az állami közraktárokon keresz-
tül az MFB hitelforrásait felhasználva kezd-
jen gabonafelvásárlásba, amivel beindíthatnák 
a piacot és emelkedhetnének a nyomott 20–26 
ezer forintos tonnánkénti árak.

Üldözött terménytolvajok
Káloz (KM) – Komolyan veszik a Fejér 

megyei rendőrök az őszi időszakban a gazdá-
kat leginkább sújtó katasztrófa, a termény tol-
vajok sáskajárása elleni küzdelmet. A megyé-
ben bevett gyakorlat, hogy három napra sza-
bálysértési őrizetbe veszik a más földjén enge-
dély nélkül aratókat.

A szabálysértésekről szóló törvényben 
külön paragrafus foglalkozik a terménylopás-
sal. Vagyis ha valaki akár 20 ezer forint alat-
ti értékben lop mezőgazdasági vagy erdőgaz-
dálkodási területen terményt, fát, vagy ott lévő 
eszközöket, az elzárást kaphat, vagy 150 ezer 
forintra is büntethetik. Az elzárás a 72 órás 
szabálysértési őrizet után 60, súlyosabb eset-
ben 90 nap is lehet. 

Fejér megyében az elmúlt egy-két héten több 
ilyen jellegű esetnél is lecsaptak a rendőrök: 
Kálozon egy apa és fia akart kocsival krumplit 
elszállítani más földjéről. A gyereket elenged-
ték, de apját őrizetbe vették. Szabadhídvégen 
300 kiló szőlőt szüretelt le öt férfi és egy nő, 
mikor elfogták őket. A nő kivételével mindany-
nyian őrizetbe kerültek.

Szüret. Nem lehet korán kezdeni: őszi 
rendezvénysorozatot indított a Tündérkert 
Óvoda, ahol a gyermekek átélhették a szü-
retelés hangulatát is. (Fotó: Sipeki Péter)

Gyümölcs, szőlő kultúrákban ay ,y ,

a regenerálódás gyorsítható, az aszálykár mérsékelhetõ,
a késõbbi, ill. a következõ évi fagykárok csökkenthetõk.

fagyvédő, termésnövelő, kondíciójavító készítménnyel

AZ ÁRBEVÉTEL 

20-60 %-kal 
NÖVEKEDHET!

INFORMÁCIÓ: 
42/373-296, 06 20/9692-515

,,,, gy
sn

ÁÁ

I
4

fafagf yvéédődő, te termés

AZ ÁAZ Á

INFORMÁÁCIÓÓ: 
,42/373-296, 06 20/9692-51564

65
06

64
87
66

SAME traktorok SAME traktorok 
azonnal készletről, azonnal készletről, 

akciós áron!akciós áron!
35-270 LE-ig35-270 LE-ig

Nyíregyháza, Debreceni út 103.Nyíregyháza, Debreceni út 103.
Telefon: 42/595-289, 30/207-6269Telefon: 42/595-289, 30/207-6269

Husqvarna motorfűrészek már 49 900 Ft-tól!
Husqvarna 235 
34,4 cm3, 1,3 kW/1,8 LE, 4,6 kg

49 900 Ft
Husqvarna 240
38,2 cm3, 1,5 kW/2 LE, 4,7 kg

79 900 Ft
Husqvarna 440
40,9 cm3, 1,8 kW/2,4 LE, 4,4 kg

109 900 Ft

Őszi akció!

KISGÉPCENTRUM 
Nyíregyháza, Rákóczi u. 42.

Az akció október 1-től 
november 15-ig 
illetve a készlet 
erejéig tart.
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HIRDETÉSEK


