AKG-s kötelezettségek az utolsó évben

Elérkezett az utolsó gazdálkodási év az AKG célprogramban résztvevő gazdáknak. A
szántóföldi növénytermesztés és ültetvénygazdálkodás célprogramban részvevő
gazdálkodónak, az 5 éves agrár-gazdálkodási program (AKG) támogatási időszaka alatti
második (záró) bővített talajvizsgálatot szükséges elvégeztetni, 2013.szeptember 01. és
2014.augusztus 31. között a program elején lemért kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területeken. Az utolsó gazdálkodási évben esedékes ismételt talajvizsgálatnál a
mintákat az első gazdálkodási évben begyűjtött mintákkal megegyező helyről kell venni. Egy
átlagminta legfeljebb 5 ha nagyságú terület jellemzésére szolgál.
A mintavételi mélység a szántóföldi kultúrákban 30 cm, az almatermésű, csonthéjas és
héjas, illetve szőlő ültevényeknél 0-30cm, és 30-60 cm, a bogyós ültetvényeknél pedig 020cm és 20-40 cm. A mintavétel optimális időpontja a termés betakarítása utáni, de még a
trágyázást megelőző időszak .A talajmintákat úgy kell venni, hogy megfelelően értékelhető,
az adott terület talaját ténylegesen jellemző adatokat kapjunk. Nem szabad ezért mintát
begyűjteni a forgókban, a szántóföldi növények esetében a táblaszélek 20 méteres sávjában, a
szalmakazlak, a szerves- és műtrágyatárolók helyén, illetve az állatok delelő helyén.
A talajvizsgálatot csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező
talajlaboratóriumok végezhetik el. A talajminták leadásáról az akkreditált laboratórium
átvételi igazolást állít ki, amelyet az MVH a vállalt célprogram előírásainak ellenőrzésekor a
talajlaboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogad el. A
talajmintavétel elmulasztása esetén a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
területre jutó éves támogatás 15-30%-kal csökken. A szántóföldi célprogramban
gazdálkodóknak a fővetésű növényeknél az 5 év vonatkozásában teljesíteniük kell a
célprogramban elvárt vetésszerkezeti előírásokat.
Az AKG-ban részt vevő gazdáknak az idén is be kell küldeniük az előző gazdálkodási év
(2012/2013) Gazdálkodási naplójának és Tápanyag-gazdálkodási tervének egyes adatait
(web GN-TAGT).Az adatszolgáltatást csak szeptember 1. és november 30.
között,elektronikus úton , ügyfélkapun keresztül tehetik meg.Az új gazdálkodási évre
szóló tápanyag-gazdálkodási tervet évente szeptember 30-ig vagy a főnövény lekerülést
követően azonnal el kell készíteni.A tavalyi évtől a web-GN-be rögzíteni kell a
Növényvédőszeres kezeléseket (GN10) is. Ügyelni kell arra, hogy csak az AKG-ban
engedélyezett és az adott növénykultúrában felhasználható növényvédő szert szabad
használni.A web –GN benyújtásának elmulasztása esetén 15%-kal csökkenhet az adott
évi kifizetés.A tápanyag-gazdálkodási terv beküldésének elmaradása további 15%-os
levonással jár.
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