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A precíziós gazdálkodás alapja
Így megtekinthetők voltak a STEYR traktorok mellett a precíziós munkagépkínálat – a precíziós
technikai megoldások és minden, ami mögötte van -, a Dammann önjáró permetezőgépek és a
Reinke öntözési rendszerek. Mindez álló és mozgó gépbemutató keretében történt.

Steyr: kifinomult nagyragadozók
Fotó: viniczai

„Minden eszköz és szolgáltatás a Magtárnál, egy helyen megtalálható”- hangsúlyozta Mikó Sándor
köszöntőjében. A szakember elmondta, 32 éve foglalkoznak mezőgazdasági gépek forgalmazásával,
pótalkatrész ellátással, valamint az értékesített gépek teljes körű szervizelésével.
A cég 1989 óta ismert és elismert szolgáltató partnere a mezőgazdasági termelőknek, melynek
ügyfelei közé tartoznak a nagy és közepes méretű gazdaságok, valamint a családi gazdálkodók és az
őstermelők is.
Mint Vulcz László, a Hungaro Projekt Kft. ügyvezetője felhívta a figyelmet, az Agrárminisztérium 100
milliárd forint keretösszeggel hirdette meg a mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó
precíziós fejlesztések támogatását célzó pályázati felhívását. A precíziós gazdálkodási gyakorlat
csökkenti a műtrágya és növényvédőszer felhasználását, valamint javítja a talajok vízmegtartó
képességét és minimalizálja a talajtaposási károkat is.
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Lemken a jó választás
Fotó: viniczai

A július 26-án induló felhívás keretében lehetőség nyílik a szántóföldi- és a kertészeti tevékenység
végzéséhez szükséges eszközök, gépek beszerzésére.
A pályázati kiírás módot ad a traktorok, betakarítógépek, munkagépek, infokommunikációs eszközök
beszerzésére, továbbá meglévő traktorok, munkagépek úgynevezett „felokosítására” is.
A felhívás kiemelt figyelmet fordít a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások
igénybevételének ösztönzésére, így kötelezően megvalósítandó tevékenységként támogatja ezek
igénybevételét is.
A pályázaton többletpontot ér egyes környezeti szempontok érvényesítése, szakképzettséggel
rendelkező munkavállalók foglalkoztatása és a megfelelő színvonalon megírt üzemszintű digitális
tervet magában foglaló üzleti terv benyújtása.

MMG Direkt
Bár jelen pillanatban a húsok – hagyományos húshelyettesítők – új típusú húshelyettesítők piaca
évente 350, 10, illetve 2 millió tonna a világon, mégis az utóbbiakra kivételesen nagy médiafigyelem
hárul és befolyásos tőkéscsoportok sokat fektettek ebbe az ágazatba. Többek között erről is
beszélgettünk Éder Tamással, a Hússzövetség elnökével.

MMG – Direkt | Vajon hús-e a laborhús és mi a helyzet a vegán
kolbásszal? | Éder Tamás, Hússzövetség [1]
Video of MMG – Direkt | Vajon hús-e a laborhús és mi a helyzet a vegán kolbásszal? | Éder Tamás,
Hússzövetség
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