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MEGYE JELENTŐSÉGE

� A NAK taglétszám 365.438 ennek több mint  10%-a  
Bács-Kiskun Megyében található 38.681 tagunk van. 
A felelőségünk is nagy! 



BÁCS-KISKUN MEGYE KITETTSÉGE

�Megyénkre jellemző a nagy napi és évi hőmérsékleti 
ingadozás

�A Bácska kivételével a talajaink 67% homok. 
�Az éves napsütéses órák száma 2050 felett van.�Az éves napsütéses órák száma 2050 felett van.
�A csapadék mennyiség 40 évi átlagot tekintve 500 és 

600 mm körüli, erős az ingadozás.
� A homok kisugárzása miatt késő tavaszi és kora őszi 

fagyok rendszeresek.  
�Gyenge talajaink, csapadék eloszlásunk valamint a szél 

és hőmérséklet ingadozás a jellemző .



BÁCS-KISKUN MEGYEI LEHETŐSÉGEK 

� Jelentős területen szántóföldi termelés folyik a 
kitettségeinkkel,eredményeinkkel.

� A területeink adottságaiból adódik a szőlő és 
gyümölcs termelés, kertészet.gyümölcs termelés, kertészet.

� Szántóföldön a jövedelmezőség lemaradáshoz 
vezet.

� Kertészet kitett a munkaerő kivonulás és a 
hőmérséklet, csapadék eloszlás miatt.



Piaci Árak befolyásoló tényezői a 
mezőgazdaságban

� Az termékek ára több évben egymás 

követően az önköltség alatt van, az input 

anyag árak viszont nem igazodnak a 

termés mennyiséghez.termés mennyiséghez.

� Az árakat a sajtóhírek mozgatják.

� A termés eredmények statisztikái nem 

tényszerűek, valósághűek. 



Munkaerő

�A mezőgazdaság 
működését, hatékonyságát, létét 
veszélyezteti a munkaerő elvándorlás . veszélyezteti a munkaerő elvándorlás . 

�Nincs megbízható, dolgozni akaró munkás.

�A duális képzés jó kezdeményezés de már 
talán későn jön.



Mi vár a gazdákra 2020 után

�Előzetes információk szerint a támogatási 
rendszer gyökeres változása várható 2020 
után.

�Az adottságaink a fejlesztést nem teszik �Az adottságaink a fejlesztést nem teszik 
lehetővé az ország jó adottságú területeihez 
képest.

�Az AKG segíthetett volna, de sem az aszály 

érzékeny területek, sem a megyei ültetvények nem 

voltak eredményesek. Az állattenyésztés pályázati 

eredményeit nem ismerjük.



Felmerülő kérdések

�Kik fognak termelni a fóliákban, gyümölcsös 
kertekben, a kiöregedő generációt követően?

�Mi történik a szőlők, gyümölcsösök 
termőföldjeivel, parlagfüvet teremnek?termőföldjeivel, parlagfüvet teremnek?

�Gyengén termő szántó területeket ki fogja 
művelni,megvenni? 

�A megye több mint kétharmada el 
néptelenedhet, az erdő telepítés a 
vízfogyasztása miatt megoldás-e? 
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