allatten esztes

Husmarhatartak es az agrarkarnyezetgazdalkodas

Augusztus 31-en vegehez Or a 2004 oszen inditott
Nemzeti Videlcfeffesztdsi Tery Agdr KOrnyezetgazdafkodasi
(AKG) Pmgramja, masnap azonban indui az Cri AKG.
mintegy 22 000 gazdalkod6 altal a pmgramban
szerepeitetett terOlet 1,4 mi1116 bekter, valeszfrOsitheto,
hogy az eddig is igen nepszen:7 program irant valtozatlanui
komdfy erdekii5des varhato a gazdak reszered.
Azie AKG icereteben adott
f
tArnogat6sok
m klasszikus tamogatasok, hanem a kibrnyezettudatos
gazdalkodas es a fen ntarthato
mez6gazdasagi gyakodat kialakitasa soran feIrner01.5 tObbIetkoltsegek es kiesEi jovedelern
ellentatelezese. A tarnogatoft
gazdalkodanak a prograrnba
bevitt ter0Ietre a tarnagatasi
idaszak 5 eves idotartamara be
kell tartania a Ala eloirasokat.
•Extenziv ailattartast folytato
gazegred37ak. igy a hCismar..b.afartoknak. Kili5noserl fontos
es hasznos prograrnral van szo.
El sosorban gyepgazdalkodesi
prograniokra szoktalc ilyenkor
gondolni, de je[entt5s larnogatashoz Arthatunk krilonb45zo
szantOfddi oelprogramokhol.
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Azonban ne felectpk, ez nem
ingyen kapott pent, evert nekank, a vallalt kAtelezettsegeket be kell tartanunk.

A tertiletre vonadkozo aloha
Kok
• A gazdanak legalabb 2009_
9. 1-jeti51 Ibldhasznalati joggal
kell rendelkeznie, melt' a program vegeig ferinalL E jogosultsagokat a helyszini ellertrzes
Hisz takarrnanyterrm5 terCile- soran bizonyftani is kell.
a az adott oelprogram elitlirateink egy resze szant6f61dhOz
kbtadik, s a hOsmarhatarto sainak megfeleioen szOkseges
gazdasagok konnyebben telje- hasznosftani a terilletet;
• leg kisbb temogathata tesitik a belprogramok
Miert7 A gabonafelek termesz- rulet 1,0 ha, a tablak nem lehettesenek korlatozasa a vet6sfor- nek 0,3 ha alattiak, szentafoldi
gOban, nem okoz gondot a sza- programok eseteben 75 ha f
tas-t6rnegtakarmanyt termesz- I ettiek;
• a terOletazonosi/asi kereltonek. A t6panyag-visszapatlas
szervestragyaval biztosithato. met a tamogatasi hatarozat
Sdt okos (As a szOksegletekhez jogerore ernelkede,st Ovetoen
igazodo) vetesforgoval es ex- 90 napon beliil kell benytijtani.
tenziv szantoltkli gazdalkodas- Ez azt jelenti, hogy a kbtelezettsai (-50 000 Ftiha tamogatas) st.gvgalassal erinted teruleteegyszerre novellietpk takar- ke1 EOV koordinatakkat kell jol
manytermesztesOnk es gazdal- megnatarozhataan (sarokponkodasunk biztonsagat A ter- tokat) bejekilni. Ezt a dokurnenmeszetvedelmi zonelis szarkp- taoiot az MVH-nak be Kell nyiijitidi cdprograrnok eseteben tani. Ennak a tertileti elteresetc,
kapoft famogatas 20-30 q ga- es meighatarozasi pontatlansagok eikerulase az indoka. Az
bona aranak felel meg.

EOV koordinatek meghatarozaset finansfrozza az allarn
meghatarozott
rendeletben
rnertekben), az 6615 kitizetesi
kerelernmel egyfitt kell ben0jtani az ez irany6 kifizetesi kerelrnet is;
• egy tea:flat csak egy eelprogramban vehet rasa
• 5 eves k5telezeftsegvallalas terheli a programban szerep1a teruleteket es a gazdalkodokat (a kOrnyezetvedelmi
gyeptele piles eseteben 10 ev).
A gazdasag teljes tep0letere
vonatkozo szabAlyok
Be kelf tartani:
• a kiilosEinas megfeleftetes
elairasait;
• a Helyes MezOgazdasagi
es ernyezeti Allapot eltirrasait,
• a tapanyag-g.azdalkodas
es a nbvenyvedi5szer-hasznalat
rn in i m u rn-ktivetel menyeit,
• gazdalkodasi naplot kell
vezetni a gazdasag teljes /etletere vonatkozOan.
szanterteru[etekre vonatkoze
speciaks eldirasok
▪ Tepanyag-gazdalkodasi es
fbldhasznalati terdet kell kesziteni evente:

allattenyeszt6s
• csak kOrnyezetkimelo besorolasu (serge vagy zoldi novenyvedd szerek alkalmazhatOk.
A pmogata5541 kapcsolatos
fontosa btTfiiiinivalbk
• A tamogatasi kerelmet
2009 majus 16 es i0nius 30 kozotti idoszakban az MVH-nak
elektronikus Otori ken benyiljtani. Egy kerelmeza egy tamogatesi kerelmet adhat be
• a ternogatasi kere1rnek elbirelaset az MVH vegzi, a rendeletben kazzetett pontozasi
szemporrtok alapjan rangsort
allit fel;
■kifizetesi kerelmeket 201016i lehet benAtani, events az
egyseges ternogatas reszekent
majus 15-eig;
■a tamogatesi idriszak alatt
a celprogramok kOzatt neat lehet valtani;
▪ a k6telezettsegvallalassal
erinten ter0tet eihelyezkedese
nem valtozhat;
• a vale kotelezettsegeket
a program alatt csak egyszer
Ilehet atadni (vis maior esetet kiveve), egy fOldhasznalanak, aki
a oelprogram es az intezkedes
jogosuttsegi
kriteriumainak
megfelel.
indulo AKG programban. 4
oeltettletet szento, gyep, Ultetveny, vines elohely) tamogatnak,
a hismartiatenyesztdk elsOsorban a Kanto es a gyep celprogramokban erdekettek. Minden
celprogram csoport lekinteteben megkOlanbortetunk hortzontalis (mindenhol alkairnaznata) es zonalis (az arra idje101t ter0leteken alkatmazhatO, ezt a
rendelet mellekletei tartatmazzak) celprogramokat. A horizartalis
kevesebb kbtelezertsegvallalassal, igy kevesebb lemogatesi osszeggel ja. rnak, mig a zonalis celprogramok
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rnagasabb termeszet- es kbrnyezetvedelrni eldirasai miatt ertekesebbek_ A zonelis celprogramok raepalnek a horizontaiis
belprograrnokra, azoknak tovabbtajlesztett ,,modosulasai".
ag rar-karrrim•_
etgazdMkoclAsi cellprograrn csop tiff [16b1A-zat)

5za ntof15

A zonal is szantafo]di celprogramok aitalenos eloiresokkall tarsulnak:
* higtragya, szennyviz, szennyviziszap .es szennyviziszapot
tartalmazo komposzt falhasznalasa tilos. Melicraci 6 6s antizes nem vegezhet6;
• regcsalOirt6 szerek es lalajfertottenito szerek alkalmazasa tilos;
• rovaribid szerek nern aikelmazhat6k, kiveve a repce, a
muster, illetve az olajretek rovarirtaset.
A cetprogramok tcvabbi
eliSire.se a rendeletben /alaihatjak..
gyepgazdAlkodAsi celprogram
ccortirt ---Az indulo AKG-ban Uj elem a

gyepeken belth a lege116- es a
kasza.16teruletek temogatesanak szetvalasztesa.
Aitalanos eloirts, hogy a Del-.
programba bevitt gyeptettletre
vonatkozOan legalabb 0,2 allet-

egysegtha legeltetneto

x.on, illetve

lomany meglete (tartoja az
10'1).15), Legeltetheta ellatta-

jelenteni az illetekes allarni -termeszetvedelmi szervnelc a kaszeles pontes helyet es tervezett kezdesi tdOpontjet;
• minder kaszalaskor tab1ankent legalabb 10%, de tagfellebb 15% kaszAlatIan ter01etet kell hagyni, kaszalasonkent
often!. terilleten;
• a talalt feszek kOn:11 0,5-1
ilektaros ved6terfiletet ke]1
kialakitani a termeszetvedelrni
szery javaslata alapjan;
• rnaderbarat kaszalasi modszert kell alkalmazni, kaszalasnal vadriaszto lanc hasznalata
szOkseges;
• szena betakaritesakor a
munkavegzes csak napkettatoi
napnyugteig rnegengedett;
• kaszelasf idoppritok rneghatarozasa: celprogramonkent
vaitoz6.
Gyepteruletek tam ogatesi
13sszegeinel megkblitinb6ztetnek Natura 2000 gyepteruletet
es nem Nature 2000 gyepter0letet errs a Nature 2000 gyeoter0let rnas tamogatesi forresb61 tinanszirozott tamogatasa

jok: sn.rvasrrernafelek,

juh es keoske.
A gyep felfilvetese, vegyszeres gyornittesa, matragyezasa,
szerves tragyazesa (kiveve a le'geld allot dital elhullajtottai) es
ontOzese tilos.
Kaszalast k6vet6en a I ekaszalt anyagot egy heinapon be101 a teriiletral le kell nordani,
A gyepek ttiliegeltetese
pasztorolo vagy szakaszolt legeltetest kell aikaimazni, 6szi
tisrtit6 kasza]as elvegze ki5telez45.

Legelo. elsoisorban legeltetessel hasznositva, evente egy
kaszeles engedelyazett.
Kaszale: kizeralag kaszelassal hasznositott tenilet.
A zonalis oelprogramok eseteben a kovetkez6 altatanos
eldiresok tarsulnak:
• fcgasolas, • gyepszettortetilos, a tenlirs,ten mindennerati vizelveate,s Cos;
• villanypAs7tor csak az ill atekes allami terrne' szetvedelmi

szery ek5zetesen kiadott, a celprogram 5 evere vonatkozo irtsos velemenye alapjan alkalma2hatO;
■kazzalas megkezdese dolt
legalebb 5 nappal irasban,
eiektronikus irton vagy telefa-

cimen be kell

miatt van sziikseg.
A tamagetasi osszagek a

celprogramok Altai elairt ktivetelmenyek miatt tag intervallumbar adhatak meg;
▪ szentofbldi agrar-ktknyezetgazdalkodasi
oelprogram
csoport: 155,0-310,0 euraina;
• gyepgazdalkodast celprogram csopart: 40,0-155,0
eurOina;
• gyeptelepitest celprogramok: 238,0-305,0 euronia,
A rendalet teljes tartaimat
(terjedelmeneill :Iowa) sajnos
nincs modunkban isrnertetni,
arnire vallalkozhattunk az az erdeklodes felkeltese volt. Egyet
azonban megarlapfthatunk, az
AKG programok kornoty segitseget nyUjthatnak a hUsmarhatenyesztbknek g azd al kodes u k
sorer. Arra buzditunk mindenkit, hogy vegya kezbe a rendsletet.
Kovacs Zoltan
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