egyszerűsítése. A nem művelt borszőlő ültetvények hatékony
és gyors kezelése érdekében, növény-egészségügyi veszélyeztetés esetén, lehetővé válik a kényszerkivágás – különös figyelemmel az aranyszínű sárgaság szőlőbetegség veszélyes
terjedésére. Ezen túl a 2015. december 31-ig kiadott telepítési
jogot a jog birtokosa 2020. december 31-ig telepítési engedélyre változtathatja át. Változnak a telepítési jogok új rendszerével kapcsolatos végrehajtási szabályok is, amely révén a
hazai termelők számára a lehető leghosszabb idő áll rendelkezésre az új rendszerre történő átállásra.
A törvénymódosítások sorában jelent meg a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a
termelői és szakmaközi szervezetekről szóló törvényjavaslat is. Annak elfogadásával a szakmaközi szervezetekről és
az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi
CXXVIII törvény egy megújult, így az EU-s szabályozáshoz
igazított, de a nemzeti sajátosságokat is figyelembe vevő, a
mezőgazdasági piacok szabályozásának eddigi tapasztalataira is építő törvénnyé alakult ki. Ez tovább viszi a korábbi
szabályozás jól működő elemeit, egyben biztosítja az uniós
termékpiaci szabályozás hazai végrehajtásának kereteit.

- SZÓJARÁDIÓ HOGYAN ÉS MEDDIG ÉRDEMES ÖNTÖZNI A SZÓJÁT?
A szója a legtöbb vizet június, július és augusztus első felében
igényli. Ebben az időszakban a szója számára 160–180 mm csapadék lenne szükséges, amely csak ritkán teljesül. Ha van rá mód a
hüvelykötődés és magtelés érdekében, 2-3 alkalommal öntözzük
a szóját. Az első öntözést – az időjárási viszonyoktól függően – a
virágzás elején érdemes elvégezni. Alkalmanként a talaj felső 30–40
cm-es rétegében a szántóföldi vízkapacitás 80–90%-áig öntözzük
meg a szóját, mintegy 30–60 mm-rel. Az utolsó öntözést augusztus
első felében végezzük, még zöldhüvelyes állapotban. Ezután már ne
öntözzünk, mivel a kései vízpótlás késlelteti és egyenlőtlenné teheti
az érést.

A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015.
(IV. 9.) FM rendelet 2. §. (4) bekezdése rögzítette, hogy a számítást lehetővé tevő alapadatokat az egységes kérelem beadását követően, a beérkezett kérelmek alapján, legkésőbb
2015. július 8-ig frissíteni kell. A kérelmezési időszak lezárultát követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) által átadott kérelmezési adatbázis alapján ismertté
vált igénylések felhasználásával a Földművelésügyi Minisztérium az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) bevonásával
felülvizsgálta a várható támogatási értékeket. A kistermelői
támogatás-kalkulátor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és
az AKI internetes oldalán érhető el. Az alkalmazás lehetővé
teszi, hogy valamennyi termelő megbecsülje az idei támogatások fajlagos értékeket. Mivel az MVH a támogatási kérelmek ellenőrzését csak július elején kezdte meg, az adatok
alapvetően tájékoztató jellegűek, a végleges értékeket csak
akkor lehet meghatározni, ha az MVH befejezi azokat. Mivel
az egységes kérelmek lezárultát követően az ellenőrzések során a jogosult területek, illetve állatok létszámának mérséklődésére kerülhet sor, a fajlagos értékek emelkedésére lehet
számítani.

A szója szórt állású leveleinek hónaljában általában 3–8 virágból álló fürtvirágzat nyílik. A virágzás alatti optimális hőmérsékleti
tartomány 20–22oC. A túl magas nappali hőmérséklet (32oC felett)
és alacsony éjszakai hőmérséklet a virágok elrúgását okozhatja.
Környezeti viszonyoktól függően általában a virágok 40%-ából fejlődik hüvely. Ha a megkötött virágok száma alacsony a szójanövény
újabb hónaljrügyeket hozhat, így – ha minden mást megadtunk a
növénynek – normális hozamra számíthatunk.

Dr. Vásáry Miklós
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