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Stabilizálódott a német SertéSpiac

A koronavírus-járvány miatti átmeneti elbizony-
talanodást követően stabilizálódott a német ser-
téspiac. Kínába is folytatódik a sertéshús export, 
ez tovább növelheti a stabilizációt. A vágóhidakon 
viszonylag zökkenőmentesen folyik a munka, de 
aggodalomra ad okot, hogy a járvány terjedése 
miatt kiesnek a kelet-európai munkavállalók.

SUSONLINE 03.24

a SertéSek nem fertőzhetik az embereket a 
koronavíruSSal.
A jelenlegi ismeretek szerint nem fertőződhetünk 
meg házi, vagy vadállatoktól.. Azt viszont vizsgál-
ják, hogx az állatok lehetnek-e vírushordozók.

SUS ONLINE 2020 03.24

eredményeS a SertéStartók 
prrS-menteSítéSe

A Nemzeti PRRS Mentesítési Terv eddigi ered-
ményeként 9 megye teljes területe, és 3 megyé-
ben összesen 11 járás már mentes, hamarosan 
pedig újabb két megye érheti el a mentességet. A 
Nemzeti PRRS Mentesítési Terv (NMT) célja a 
hazai állatállomány sertésreprodukciós zavarokkal 
és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való 
fertőzöttségének – ezáltal a vírus okozta minden 
közvetlen és közvetett gazdasági kártételnek – a 
megszüntetése, középtávon a sertéságazat antibio-
tikum-felhasználásának csökkentése és a magyar 
sertés nemzetközi versenyképességének növelése. 
A mentesítésben eredményes hazai sertéstartók 

SaJtófiGyelő

munkájának megőrzése, a fertőzés kockázatának 
csökkentése érdekében, illetve a mentesítést még 
be nem fejezők, a betegséget okozó vírustól meg-
szabadulni nem képes sertéstartókat megsegíten-
dő, s így elősegítendő a mentesítési program ered-
ményes befejezését, folyamatban van a jelenlegi 
szabályozás újragondolása.
Annak érdekében, hogy a PRRS elleni mentesí-
tés sikeresen befejeződjön, és  2020. december 
30-ára (illetve Hajdú-Bihar és Békés megyék ese-
tében 2021. december 31-ig) az ország teljes terü-
lete PRRS-mentessé váljon, szükséges a már men-
tes területek visszafertőződés elleni fokozottabb 
védelme és a mentesítés alatt álló területek men-
tesítési folyamatának elősegítése.Például azáltal, 
hogy Magyarországra – az azonnali vágási cél-
ra történő szállítást kivéve – PRRS-sel fertőzött 
sertést ne lehessen beszállítani. Az afrikai ser-
téspestis miatt időközben világszinten kialakult 
sertésegészségügyi és járványügyi helyzet, illetve 
az annak kapcsán fellépő piaci események is indo-
kolttá tették, hogy változtatások kerüljenek beve-
zetésre.
Az öt éve tartó mentesítési folyamat során is szá-
mos olyan tapasztalat gyűlt össze, amelyek a sza-
bályozás egyes elemeinek finomítását teszik szük-
ségessé. Mindezek folyományaként került napi-
rendre a mentesítési terv jogszabályi alapjának, 
továbbá a vonatkozó más jogi szabályozások egysé-
gesítése, azok összhangjának megteremtése, mind-
ezeknek új jogszabályban és tervben való kiadása.

FORRÁS: AGROTREND

az aSp elleni vakcina meGmentheti a Szalonnánkat 

Tisztelt Olvasó! Mostani sajtófigyelőnkkel nem titkolt célunk, hogy felhívjuk a figyelmet már 
működő honlapunkra, annak hasznosságára. Habár a szaklap nyomtatott változatára szerin-
tünk is szükség van, mert szeretjük kézbe venni, az információáramlás gyorsítása, a rövid, 
de fontos hírek eljuttatása ma már az Internet nélkül nem lehetséges. Használjuk ki ezt a 
lehetőséget is. Íme, ízelítő a honlap „Hírek, újdonságok” rovatából. Keresd fel, olvasd, küldj 
anyagokat és kommumknikálj kollégáiddal a honlapon keresztül: WWW.DISZNOKLUB.HU.
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taJvan betiltotta az élőSertéS éS SertéShúS 
importJát olaSzorSzáGból

Miután Róma a koronavírus kitörése miatt felfüg-
gesztette a két ország közötti járatokat, Tajvan 
betiltotta az élősertések és sertésfélék behozata-
lát Olaszországból. Január 31-én Olaszország leál-
lította a tajvani, a kínai, valamint a hongkongi és 
a makaói repülőgép járatokat a vírus terjedésének 
megakadályozása érdekében. 
A római repülési tilalom nem keltett jó visszhangot 
Taipeiben, így felszólították Olaszország képvise-
lőjét, Davide Giglio-t, hogy sürgesse a repülések 
gyors újraindítását.
Peking szintén nem volt elégedett a tilalommal, és 
szorgalmazta annak megszüntetését, de eddig nem 
járt sikerrel. Luigi Di Maio olasz külügyminiszter 
a hónap elején jelentette ki, hogy a repülések blok-
kolása sürgősségi intézkedés volt. „Fenntartjuk 
a zárlatot, amíg az egészségügyi hatóságok és a 
tudományos közösség azt mondja nekünk, hogy ez 
szükséges.”
2019-ben Tajvan Olaszországból 2,6 milliárd dollár 
értékű árut importált, a gépek, vegyipari termékek, 
a bőr, a járművek és a textiláruk vezetik a listát. 
A tajvani állami tulajdonú Központi Hírügynökség 
honlapján a tajvani kormány szerint: „Az afrikai 
sertéspestis nemzetközi kitörésének értékelésekor 
az Elnökség arra a következtetésre jutott, hogy 
az olasz Szardínia-szigeten a járvány fokozódik.” 
Emiatt törölték Olaszország afrikai sertéspestis 
mentességi státuszát.

FORRÁS: THEPIGSITE.COM

kína úJ aSp vakcinát teSztelt

Kínai tudósok állítják,hogy élő vakcinát állítottak 
elő az ASP ellen. Két génszegmenst távolítottak el 
az első ASP izolátumból  (HLJ/2018), majd rekom-
binációs technológiával és géndelécióval előállítot-
tak egy gyengített vírust tartalmazó vakcinát. A 
teszt szerint a vakcinázott sertéseknél a klasszikus 
ASP vírus nem szaporodott el a parenchymás szer-
vekben, a vérben és a nyirokcsomókban. Kocákban 
a vakcina nem károsította a vehemet és nem oko-
zott vetélést. Az Amerikai Mikrobiológiai Társaság 
a közelmúltban szintén beszámolt egy kisérleti 
vakcináról. Az ezzel oltott sertések nem mutattak 
klinikai tüneteket és szervezetükből nem lehetett 
vírust kimutatni.

SUS ONLINE 2020 03.10

úJ GyorSteSztet feJleSztettek ki az aSp 
meGállítáSa érdekében

Megjelent a PenCheck afrikai sertéspestisre kifej-
lesztett új, régóta várt, gyorstesztje, amely klinikai 
vizsgálatokban kiemelkedő eredményeket mutat. A 
Silver Lake Research Corporation készíti és gyárt-
ja a PenCheckTM-et, az egyetlen olcsó, gyors afri-
kai sertéspestis-tesztet a piacon, amelynek pontos-
sága meghaladja a 95 százalékot. A PenCheckTM 
könnyen, mindössze 20 perc alatt értékelhető ered-
ményekkel segít megakadályozni a halálos vírus 
terjedését. Az afrikai sertéspestis Ázsiában és 
Európában több tízmillió sertést pusztított el, óriá-
si kárt okozva és nagy hatást gyakorolt a globális 
húspiacra.
Amint a vírus elkezdett terjedni, a Silver Lake 
Research Corporation kutatói, tudósai és fejlesztői 
azonnal elkezdték egy könnyen használható teszt 
kidolgozását. A PenCheckTM világszerte segíthet 
sertések millióinak megmentésében. A lehető leg-
könnyebbé szerették volna tenni a fertőzött állatok 
tesztelését és eltávolítását, hogy elkerüljék a továb-
bi károkat. Dr. Juergen Richt, DVM, a Kansas 
Állami Egyetem doktora, egy független klinikai 
értékelő vizsgálatot végzett a PenCheckTM pontos-
ságának meghatározására. A PenCheckTM szenzi-
tivitása 95,5 %, a specificitása 99,3 % volt. Az érzé-
kenységi tesztekben a PenCheckTM 22 közepes 
vagy súlyos afrikai sertéspestises tüneteket muta-
tó sertésből 21-et helyesen azonosít. A specifitási 
tesztek során a PenCheckTM-et nagyon megbízha-
tónak találták. A PenCheckTM 144 tünetmentes 
malacból 143-ban helyesen határozta meg, hogy 
nem hordozza a vírust.
A tanulmány következtetései:
•  Tüneteket mutató állatokban a pozitív tesztered-

mény megbízható jelzője az afrikai sertéspestis 
fertőzöttségnek.

•  Mérsékelt vagy súlyos tüneteket mutató állatok-
ban a PenCheckTM magas szenzitivitási értékkel 
tudja kimutatni a vírust.

•  A PenCheckTM alapul szolgálhat a sertésállo-
mányok hatékony és olcsó monitoring programjá-
nak, a tüneteket mutató állatok korai észlelésére 
fókuszálva.

Jelenleg készítik elő azt a tanulmányt, amely tar-
talmazza a klinikai vizsgálat részleteit. A serté-
sekből vagy a vaddisznókból csak egy csepp vérre, 
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és mellé néhány csepp vízre van szükség a teszt 
elvégzéséhez. A tesztet egyszerű módszerrel ter-
vezték, hogy bármilyen környezetben elvégezhető 
legyen. A PenCheckTM készletek jelenleg 250 dol-
lárért kaphatók; melyek egységenként 50 tesztet 
tartalmaznak. A PenCheckTM-ről további infor-
mációt a https://www.penchecktest.com/ honla-
pon vagy az info@penchecktest.com e-mailcímen 
keresztül szerezhet.

THE PIGSITE

5 kulcSfontoSSáGú tény 
az eu zno-tilalmáról

5 kulcsfontosságú tényt gyűjtöttek össze, amely 
segíthet a sertéstermelőknek a ZnO-tilalom meg-
értésében.

1. A cink-oxid továbbra is alkalmazható takar-
mány-adalékanyagként alacsony adagolás mellett.
A sertések különféle metabolikus funkciókhoz 
szükséges a cink. Az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA) szerint összesen 150 ppm felel 
meg az állatok cink-szükségletének. Az Európai 
Bizottság ezt az ajánlást törvénybe hozta, így 
a malacok cink-kiegészítésének jogi korlátja 150 
ppm. A ZnO ilyen célú kiegészítésre felhasználha-
tó, szerepel az EU takarmány-adalékanyagok hiva-
talos nyilvántartásában.

2. Az EU közös szabályokat állapít meg az állat-
gyógyászati készítményekre.
A malacok elválasztás utáni hasmenésének keze-
lésére szolgáló ZnO-alapú termékeket állatgyógy-
ászati készítményeknek kell besorolni. Az általá-
ban alkalmazott adag 100 mg/ttkg/nap 14 egymást 
követő napon. Az állatgyógyászati készítmények 
előállítására, forgalmazására és engedélyezésére 
vonatkozó uniós szabályokat a 2001/82 / EK irány-
elv és a 726/2004 / EK rendelet határozza meg.

3. A cink-oxidot tartalmazó állatgyógyászati készít-
ményekhez forgalomba hozatali engedélyre van 
szükség.
Az állatgyógyászati készítmények csak akkor hoz-
hatók forgalomba és forgalmazhatók az EU-ban, 
ha forgalomba hozatali engedélyt kaptak. Az állat-
gyógyászati készítménytől és annak kiadásának 
időpontjától függően a forgalomba hozatali enge-
délyt az EMA vagy a nemzeti hatóságok adják ki. 

A cink-oxidot tartalmazó állatgyógyászati készít-
mények a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoz-
nak. A nemzeti hatóságok azonban várhatóan az 
EMA állatgyógyászati készítmények bizottságához 
(CVMP) fordulnak, ha bármilyen kérdés merül fel 
a beérkezett kérelemmel kapcsolatban. Ez történt 
a cink-oxid esetében.

4. Franciaország és Hollandia kezdeményezte a 
cink-oxid felülvizsgálatát.
Az Egyesült Királyságban egy cég forgalomba hoza-
tali engedélyt kért a ZnO-alapú gyógyszeres malac-
takarmányukhoz, remélve az úgynevezett decent-
ralizált engedélyezési eljárást. Ez az eljárás azt 
jelentené, hogy az Egyesült Királyságban kiadott 
forgalomba hozatali engedély más EU-országokban 
is érvényes lenne. Franciaország és Hollandia azon-
ban ezt kifogásolta, környezetvédelmi aggályokra, 
kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságával 
kapcsolatos kételyekre és az antimikrobiális rezisz-
tencia kérdésére hivatkozva. Néhány próbálkozás 
után sikerrel jártak.

5. A ZnO-alapú állatgyógyászati készítmények 
betiltása.
2017 márciusában a CVMP arra a következtetésre 
jutott, hogy a cink-oxid előnyei a hasmenés megelő-
zésében nem nagyobbak, mint az okozott környeze-
ti kockázat. Ezért a testület azt javasolta a nem-
zeti hatóságoknak, hogy vonják vissza a cink-oxid-
alapú állatgyógyászati készítmények meglévő for-
galomba hozatali engedélyeit, és hogy ne adjanak 
ki új engedélyeket. 
Az Európai Bizottság 2017. június 26-án elfogad-
ta a CVMP ajánlását, ami azt jelenti, hogy vala-
mennyi EU-tagállamnak végre kell hajtania azt. 
Az országok halaszthatják a végrehajtást, de csak 
maximum 2022. június 26-ig.
Ezért fontos az elválasztás utáni hasmenés elleni, 
cink nélküli hatékony stratégiákat keresni, lehető-
leg jobb gazdálkodási és takarmányozási gyakor-
lattal, valamint a célzott, funkcionális takarmány-
adalékanyagok támogatásával.

PIGPROGRESS
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három föld kellene, hoGy elláSSuk 
kínát SertéShúSSal

Úgy tűnik, Kínát érinti legérzékenyebben az afri-
kai sertéspestis (ASP) járvány, az ázsiai ország-
ban a 2019-es év végéig legalább 100 millió állatot 
vágnak ki a betegség miatt. Mindez hatalmas pia-
ci lehetőséget teremt a felkészült, profin működő 
magyar tenyésztőknek.A világ sertéshús-termelése 
az ASP járvány miatt idén legalább 6 százalékkal, 
jövőre pedig még legalább 10 százalékkal csökken. 
Egyelőre gyorsuló fázisban vagyunk tehát, a szak-
emberek 2020 nyarára várják a krízis mélypontját. 
A helyzet Kínát érinti a legérzékenyebben, ahol 
a legalább 100 millió kivágott sertés pótlására, a 
korábbi 1-1,5 millió tonnás mennyiség helyett idén 
2,5-2,7 millió tonna, jövőre pedig 3,5 millió tonna 
körül alakul a sertéshús-import. 
A távol-keleti szívóhatás jól érezhetően megmoz-
gatja a világpiacot, ez okozza az árak emelkedését, 
így a magyarországi sertéshús drágulását is.
Jelenleg nincs annyi sertéshús a világon, amennyi-
vel ki lehetne elégíteni a mohó kínai keresletet. Az 
ázsiai országban - a magyarországit mintegy 20 
százalékkal meghaladóan - 30 kg körül alakul az 
egy főre vetített éves sertéshús-fogyasztás.
A hiány mértékét jól szemlélteti, hogy Kína tavaly 
szeptemberben még „csupán” 94 millió kg sertés-
húst importált, 2019 kilencedik hónapjában viszont 
már 161 milliót.
Az alapvető problémát az jelenti, hogy míg 2018-
ban összesen 8 millió tonnát tett ki a világ sertés-
hús-kivitele, idén Kínában ennek a háromszorosát, 
24 millió tonnát tesz ki a hiány, vagyis egyszerűen 
képtelenség kielégíteni a felmerülő igényeket.

FORRÁS: AGRÁRÚNIÓ

dráGuláS a SertéSpiacon

Jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban a ser-
téshús ára, a Magyar Nemzet szombati számának 
nyilatkozó áruházláncok szerint már a keresleten 
is meglátszik a drágulás hatása.
Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója sze-
rint az elmúlt egy év alatt átlagosan 25-30 száza-
lékkal emelték a beszállítók a sertéstőkehús árát. 
Bár a vásárlók jellemzően ennél valamivel sze-
rényebb áremelkedéssel találkozhatnak az áru-
ház húspultjaiban, így is visszaesett a kereslet. 
Hozzátette, sertéshúsból sok helyen húsz százalék-
kal kevesebbet adnak el üzleteik.

Hasonló tendenciákról számolt be Maczelka Márk, 
a Spar Magyarország kommunikációs vezetője is. 
Az áruházlánc tapasztalatai szerint a visszaesés 
leginkább a sertéskarajnál érhető tetten.
Az Aldi sajtóosztálya szintén növekvő árakról szá-
molt be, a diszkontlánc ugyanakkor éves összeve-
tésben nem tapasztalt visszaesést a forgalomban.
Adorján Abigél, az Auchan Magyarország kommu-
nikációs menedzsere szerint a sertéshús keresletét 
több összetevő határozza meg.

FORRÁS: MAGYAR MEZŐGAZDASÁG

autoGén/telepSpecifikuS vakcinák

Manapság egyre gyakrabban használnak 
telepspecifikus vakcinákat, de miért?
Megbízható gyártók megvásárolták az autogén 
vakcinákat gyártó kis cégeket  és bevezették a szi-
gorú protokollokat. Új betegség-kihívások léptek 
fel, egyúttal az antibiotikumok használata is csök-
ken.
 
Mikor és milyen módon történjen a kivitelezés?
1.  A betegséget azonosították, de a beavatkozások 

nem voltak elég hatékonyak.
2.  Az állatorvos mintákat gyűjt, és azokat diag-

nosztikai laborba küldi.
3.  A labor meghatározza az okot és elkülöníti a 

kórokozót.
4.  Az izolátumot továbbítják egy autogén vakciná-

kat gyártó céghez.
5.  A cég baktériumokat vagy vírusokat tenyészt.
6.  Megtörténik az oltóanyag gyártása és minőségi 

ellenőrzése.
7.  A kifejlesztett oltóanyagot átadják a megrende-

lőnek.

A teljes folyamat 6-12 hétig tarthat. Az auto-
gén oltás hasznos eszköz, ha az egyéb megoldá-
sok kudarcot vallanak, illetve nincs kereskedel-
mi forgalomban oltóanyag az adott betegséggel 
szemben. Néhány ilyen kórokozó: Mycoplasma 
hyopneumoniae, Streptococcus suis, Actinobacillus 
suis.
Fontos! Az autogén vakcinákat csak pontos diagnó-
zis esetén lehet használni!

NATIONAL HOG FARMER 2020 01.23
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malacok túléléSének JavítáSa 
kókuSzolaJJal

A malacok túlélési arányának javítása tovább-
ra is az egyik legfontosabb tényező, mely jelentő-
sen növeli a profitot. Amíg az ágazat a tökéletes 
koca létrehozására vár, stratégiákra van szükség 
a malacok tápanyaghoz jutásának javítása érdeké-
ben is. A kocatej zsírtartalma a malacok túlélése 
szempontjából döntő tényező. A késői vemhesség-
ben a kocatakarmány kiegészítése zsírral növeli a 
kolosztrum zsírtartalmát. 
Nem mindegy azonban  hogy milyen a „zsírforrás”. 
Kókuszolajat etettek kocákkal a vemhesség 109. 
napjától az ellésig, naponta 20 dkg mennyiségben. 
A kísérleti csoportnál szignifikánsan nagyobb volt 
a malacok túlélési aránya, mint a kontroll cso-
portnál.

NATIONAL HOGFARMER 2020 01.15

napoS malacok prrS-vakcinázáSa

Hagyományosan a malacokat 3-4 hetes korban 
vakcinázzák PRRS ellen, amikor a maternális 
ellenanyagszint már elég alacsony ahhoz, hogy ne 
akadályozza az aktív immunválasz kialakulását.
A legfrissebb kutatások szerint attenuált vakciná-
val egy napos korban oltva a malacokat, biztosított 
a vágásig tartó védelem!

PIG HEALTH TODAY

nem Jó ha túl Sok a leucin?
A DDGS-takarmányokban jóval nagyobb a leucin 
mennyisége a szükségesnél (200%). Ez csökkenti a 
fehérjeszintézist és a takarmányfelvételt.
A fehérjék aminosavakból állnak, ezért furcsának 
tűnik, hogy az egyik aminosav nagyobb mennyisé-
ge hogyan vezethet csökkent fehérjeszintézishez és 
takarmányfelvételhez. 
A tanulmány szerint a feleslegesen nagy mennyi-
ségű leucint tartalmazó takarmányok felvétele ese-
tén a sertések azért esznek kevesebbet, mert szer-
vezetük nem termel elég, az étvágyat szabályozó 
hormont, a szerotonint. A szerotonin a triptofán 
prekurzorának segítségével jut be az agyba. 
Ezt akadályozza a feleslegesen sok leucin.
Ugyanakkor a leucin úgy csökkenti a fehérjeszinté-
zist, hogy lebontja az izoleucint és a valint (áttétele-
sen). Ugyanis, ha túl sok a leucin a takarmányban, 
akkor a szervezet többet termel a leucin lebontá-
sához szükséges enzimből, de ez az enzim bontja a 

valint és az izoleucint is. Lehet, hogy egyes takar-
mányok esetén valin, izoleucin és triptofán kiegé-
szítést kell alkalmazni.
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az aGrárvállalkozáSok verSenyképeSSéGé-
nek erőSítéSére kell haSználni a közöS 
aGrárpolitika eSzközeit

Az agrárvállalkozások versenyképességének erő-
sítése agrárpolitikánk egyik legfontosabb célja, 
hiszen ennek sikeressége kulcsszerepet játszik 
jövedelemtermelő képességük növelésében. Mind 
a gazdaságpolitikai, mind az agrárpolitikai esz-
közöket ennek fényében fejlesztjük, és ezt szeret-
nénk a Közös Agrárpolitika (KAP) 2020 után elér-
hető eszközrendszerével is segíteni  - mondta el 
Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazda-
ságért felelős államtitkára az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány nyilvános kuratóriumi 
ülésén.
Feldman Zsolt az agrárium kihívásai között meg-
említette a generációváltást, a precíziós technika 
minél szélesebb körben történő alkalmazását és a 
klímaváltozás hatásaira való hatékony stratégiák 
kidolgozását. Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy 
a közös agrárpolitika (KAP) a legfontosabb funda-
mentumát jelenti a hazai és az európai mezőgaz-
daságnak. Kiemelte, hogy a gazdaságpolitikai és 
agrárpolitikai döntések és intézkedések meghoza-
talakor leginkább azt tartják szem előtt, hogy javít-
sák a mezőgazdasági termelők megélhetését.
Feldman Zsolt beszélt arról, hogy az ennek eléré-
séhez rendelkezésre álló eszközök jó része csak a 
KAP keretrendszerében működtethető, ugyanak-
kor nemzeti hatáskörben is számos lehetőség van, 
mint például az öntözésfejlesztés előmozdítása, 
vagy a birtokaprózódás megállításának kérdése. A 
KAP-ról elmondta, egyszerre szabályoz, és biztosít 
forrásokat, valamint egyszerre kell vele a környe-
zeti fenntarthatóság és a gazdasági növekedés cél-
jait segíteni. Miközben a mezőgazdaság az egyik 
legnagyobb elszenvedője a klimatikus és környeze-
ti változásoknak, mégis feladata a környezet és a 
mezőgazdasági termelés közötti összhang elősegí-
tése, a termelői tevékenységgel járó környezeti ter-
helés csökkentése a következő időszakban.
A mezőgazdaságért felelős államtitkár ismertet-
te, hogy a zömében kisebb gazdasági szereplők-
ből álló agrárszektorra egyre erőteljesebb nyomást 
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helyez az élelmiszerkereskedelem és élelmiszeripar 
fokozódó koncentrációja, a mind nagyobb méretű 
piaci szereplők gazdasági fölénye. Ezzel szemben 
sikeresen fellépni akkor lehet, ha egyszerre ezek 
a gazdálkodók együtt fejlődnek a technológia, az 
egymással való együttműködés és szakmai tudás 
bővítése terén, ugyanis csakis így lesznek verseny-
képesek.
Feldman Zsolt emlékeztetett arra, hogy az Európai 
Bizottság által tavaly előterjesztett európai uniós 
költségvetés kedvezőtlenül érinti a mezőgazdasá-
got, hiszen 2020 után az uniós források jelentő-
sen kisebb részét fordítanák közös agrárpolitiká-
ra. Míg jelenleg az EU-s költségvetés 35 százalé-
kát fordítják az agráriumra és az európai élelmi-
szertermelés fenntartására, az új időszakban ez 
a mérték alig haladná meg a 28 százalékot. Ez a 
forrásmegvonás Magyarországot is sújtaná, ezért 
hazánkkal együtt már összesen 20 tagállam együtt 
lép fel a Közös Agrárpolitika forrásainak csökken-
tése ellen. Az EU új agrárpolitikájára vonatkozó 
jogszabályok tárgyalása2020 második felére, végé-
re zárulhatnak le. A késés miatt a Bizottság átme-
neti szabályozás bevezetésére tett javaslatot, ezért 
a támogatási rendszerben egy átmeneti évvel min-
denképpen számolni kell.

AM SAJTÓIRODA

a 2021-2027 időSzakban iS kiemelt fiGyelmet 
kap az élelmiSzeripar

Az Agrárminisztérium már megkezdte a felkészü-
lést a 2021-2027-es időszak fejlesztéseire az élel-
miszeriparban - hangsúlyozta Zsigó Róbert élelmi-
szerlánc-felügyeletért felelős államtitkár az Agóra 
konferencián Etyeken.
Az államtitkár kifejtette, hogy a 2021-2027-es cik-
lusban fókuszba kerül az innovatív élelmiszeripari 
fejlesztések támogatása, az erőforrás-hatékonyság 
növelése és a környezetterhelés mérséklése mellett 
a robotizáció és digitalizáció támogatása is. Utóbbi 
során 21. századi technológiák és eszközök felhasz-
nálásával támogathatjuk a magasabb hozzáadott 
értékű termékek előállítását. Emellett újabb nem-
zeti programokat tervez a tárca, miközben segí-
ti a fogyasztói tudatosság fokozását és a lakosság 
szemléletformálását. 

A legfontosabb a legnagyobb értéket képviselő 
hazai munkaerő képzése, foglalkoztatása és meg-
tartása.
Az 2015-ben elkészült átfogó Élelmiszeripari 
Fejlesztési Stratégia után újabb fejlesztési terv 
készült, amelyben konkrét területekre fókuszá-
lunk, ilyen például a „Kiváló Minőségű Élelmiszer” 
védjegyrendszer. Zsigó Róbert elmondta, hogy az 
elmúlt években számtalan olyan intézkedés történt, 
melyek a vásárlókat és a szektort is pozitívan érin-
tik. Például megtörtént a Büntető Törvénykönyv szi-
gorítása az élelmiszerhamisítással kapcsolatosan, 
folyamatosan zajlik a Magyar Élelmiszerkönyv 
átalakítása és dolgozunk a vállalkozások közötti 
tisztességtelen piaci magatartás visszaszorításán 
is. A kormány 2020-ig 300 milliárd forintot biztosít 
az élelmiszeripar komplex fejlesztéséhez.
Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. 
ügyvezetője rámutatott, hogy ma már egyre több 
fogyasztó számára fontos vásárlási szempont a 
fenntartható termelés, a hazai gyártás támoga-
tása, ezért jelentős részük hajlandó akár többet 
is fizetni a magyar eredetű áruért. Egy reprezen-
tatív felmérés szerint két, tulajdonságaiban meg-
egyező, azonos árú termék közül a magyarok 85,9 
százaléka a hazait választja, 52,7 százalékuk pedig 
10 százalékkal magasabb árat is hajlandó fizetni a 
hazaiért a külföldivel szemben, ha az eredetet véd-
jegy igazolja. Mint fogalmazott, az elmúlt évtized-
ben sikerült jelentősen megváltoztatni a magyar 
termékek megítélését a fogyasztók körében, mely-
ben az Agrárminisztérium és a cég között fennálló 
több éves együttműködés is kiemelt szerepet ját-
szik. Közös célunk felhívni a fogyasztók figyelmét 
a hazai termékek megkülönböztetésére létrehozott 
védjegyekre, a magyar élelmiszerek vásárlásával 
járó előnyökre - tette hozzá.
Az Innováció és fenntarthatóság az FMCG pia-
con című rendezvényen a beruházások kerülnek 
a középpontba, az eddigi fejlesztések sikerét és a 
jövőben szükséges lépések számbavételét, illetve a 
most aktuális fenntarthatóság témakörét érintik 
az előadók.
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