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Az Agroinform.hu sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy látgatóink releváns személyre szabott tartalmakat és információkat kaphassanak
felhasználóbarát környezetben. További információ a sütikről ITT.
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Felmérés gazdálkodási technológiákról – Töltse ki és nyerjen! Kitöltőink részére a felmérés
eredményét emailben eljuttatjuk.

Akvapónia kis és közepes vállalkozóknak, – vagy csak úgy
otthonra!
2016. december 25., 10:30 | MTI

Szóljon hozzá Ön is! | Címkék: növénytermesztés, akvapónia, haltenyésztés

Egy magyar fejlesztést mutatunk be, – és reméljük, hogy még híres lesz a nagyvilágban!

Kis és középvállalkozások számára, valamint otthoni felhasználásra fejleszt több mint
háromszázmillió forintból tápfolyadékos növénytermesztésre és haltenyésztésre
alkalmas akvapóniás rendszert, és hoz létre tudásközpontot a Monet 2000 Kft. és a
Marostech Kft. konzorciuma.
A projekt 204,39 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást szerzett a
Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programból (GINOP).
A fejlesztés célja egy önműködő termelési rendszer kialakítása, amelynek segítségével a
kistermelők, háztáji gazdálkodók és őstermelők költséghatékonyan növelhetik a
növénytermesztés és a haltenyésztés hozamát. Az önellátó rendszer előnye, hogy a megújuló
energiák miatt a helyi igényeknek megfelelően bárhová telepíthető.
Az akvapóniás rendszer technológiai újítása az ultrahangos vízkezelés, a rendszer
szenzorokkal ellenőrzi az üzemet, segíti a telep biztonságos és veszteségektől mentes
üzemeltetését. A webfelület a feldolgozott adatokban felismeri az összefüggéseket, és
tájékoztatja a gazdát a hal és a növénykultúra közvetlen környezetének állapotáról.
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A felvétel csak illusztráció! – fotó: Shutterstock

A konzorcium árbevétele tavaly 284,59 millió forint volt; 155,89 millió forinttal kevesebb, mint
2014ben.
A nyilvános cégadatok szerint a vas megyei Monet 2000 Kft. fő profilja informatikai fejlesztés és
tanácsadás, 2015ben 118 millió, 2014ben 123 millió forint árbevételt, és 31 millió, illetve 9,8
millió forint adózott nyereséget ért el, dolgozóinak száma 13.
A Marostech Kft. szerszámokat gyárt, tavaly 180 millió forint árbevételre tett szert, szemben az
előző év 327 millió forintos teljesítményével, adózott vesztesége 7,6 millió forint volt, a 2014es
12 milliós nyereség után. A cég 35 embert foglalkoztat.
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Azóta történt
Folyamatosan növekszik a génkezelt kukoricák európai
vetésterülete
Európa közel sem GMOmentes, a génmódosított kukorica termőterülete az EU
tagországaiban is folyamatosan növekszik.

Fellendülő cukortermelés, égető munkaerőhiány és a kaszálás
éve
A cukorkvóta megszűnése miatt nagyot nőhet az EU cukortermelése, 2017ben
rengeteg támogatási összeget fizetnek ki, a ciroktermesztést támogathatja Brüsszel
–...

Év eleji számvetés és hibrid mustra
A Caussade Semences Hungary Kft. szigetszentmiklósi raktárába az előző év
decemberétől folyamatosan be és kitárolásra kerültek az új termés ígéretét jelentő...

Mennyire zökkenőmentes a generációváltás a családi
gazdaságokban?
A családi gazdaságok egyik nagy problémája, hogy az új generáció folytatjae a
gazdálkodást – Soroló, szombat 07.30.

Ideje megismerni a cirok számos jó tulajdonságát
Az EU a hírek szerint támogatni fogja a ciroktermesztést. A növény jelentősége
hazánkban is egyre nő, hiszen aszályos időszakban is jól terem és sokféleképpen...

Ajánlott cikkek
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felhasználásra is
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Az egyedülálló, modulárisan felépített akvapóniás technológiai rendszer a
megújuló energiának köszönhetően önellátó, a helyi igényeknek megfelelően
bárhová telepíthető, intelligens vezérlő és monitoring rendszerének
köszönhetően kiküszöböli a jelenlegi termesztő rendszerek bizonytalansági
tényezőit.

növénytermesztés és a haltenyésztés hozamát. Az önellátó rendszer előnye, hogy a
megújuló energiák miatt a helyi igényeknek megfelelően bárhová telepíthető.
A létrejött tudásközpont segítségével könnyedén felismerhetővé válik az akvafóniás
telep kritikus állapot felé történő sodródása, és időben megtörténhet a tömeges
halpusztulást előidéző folyamatok leállítása, mely a leggyakrabban előforduló és
legnagyobb anyagi kárt okozó esemény egy ilyen telep üzemeltetése során. A telepek
stabil működtetésének egyetlen sikertényezője az információs technológia,
számítástechnika alkalmazása lehet - írja közleményében a Monet 2000 Kft.
Az akvapóniás rendszer technológiai újítása az ultrahangos vízkezelés, a rendszer
szenzorokkal ellenőrzi az üzemet, segíti a telep biztonságos és veszteségektől mentes
üzemeltetését. A webfelület a feldolgozott adatokban felismeri az összefüggéseket, és
tájékoztatja a gazdát a hal és a növénykultúra közvetlen környezetének állapotáról.
Projektünk létrehozásában egy új technológiára támaszkodva (Internet of Things)
koncentrálunk az akvapónia területén, hiszen elképzelésünk szerint életképes
újdonságtartalmat csak jövőbe mutató technológiát alapul véve érdemes fejleszteni véli a Monet 2000 Kft.
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A projekt 204,39 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást szerzett a
Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programból (GINOP).
A konzorcium árbevétele tavaly 284,59 millió forint volt; 155,89 millió forinttal
kevesebb, mint 2014-ben.
A nyilvános cégadatok szerint a vas megyei Monet 2000 Kft. fő profilja informatikai
fejlesztés és tanácsadás, 2015-ben 118 millió, 2014-ben 123 millió forint árbevételt, és 31
millió, illetve 9,8 millió forint adózott nyereséget ért el, dolgozóinak száma 13. A
Marostech Kft. szerszámokat gyárt, tavaly 180 millió forint árbevételre tett szert,
szemben az előző év 327 millió forintos teljesítményével, adózott vesztesége 7,6 millió
forint volt, a 2014-es 12 milliós nyereség után. A cég 35 embert foglalkoztat.

NYERSANYAG-FIGYELŐ

agrotrend.hu
Ajánlom 26

Megosztás

2016. december 27.
http://www.agrotrend.hu/hireink/akvaponias-rendszer--akar-otthoni-felhasznalasra-is

1/2

2017. 01. 11.

Akvapóniás rendszer – akár otthoni felhasználásra is | Agrotrend.hu

TÉMA: Hírek

GÉPPIAC

CÍMKÉK: fejlesztés, hal, növénytermesztés, támogatás, vállalkozás
KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK:

Nincs vállalkozó, aki aratna a Balatonon
Folyamatosan hízik a jég a Balatonon, évek óta nem voltak ilyen alkalmas viszonyok a
nádaratáshoz. ...

Madárin uenza: megbetegedések fogságban tartott vadmadaraknál
Fogságban tartott madaraknál mutatta ki a madárinfluenza vírusát Budapesten és
Jászberényben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági ...

Halmozott gazdasági károkat okoz a cégeknek a hajózási tilalom
A hideg időjárás miatt szombaton a szerb szakaszon állították le a hajózást, kedden a
bolgár és a román, majd ...

Elérhető a MEBER a 2016. évi állati melléktermék bevallásokhoz
A MEBER (Melléktermék Elektronikus Bejelentési Rendszer) elérhető a 2016. évi állati
melléktermék bevallásokhoz. ...

AGRÁRÁLLÁSOK
Legfrissebb állásajánlatok
- 2016. 11 18., 10:34
A SAATEN-UNION termékfejlesztőtermékmenedzser munkatársakat keres.
- 2016. 11 15., 13:27
A Güttler Kft. hegesztő munkatársat
keres.
- 2016. 11 15., 13:22
A Güttler Kft. gépszerelő-géplakatos
munkatársat keres.
- 2016. 11 10., 10:52
Granit Parts Bt. ügyfélkapcsolati
munkatársat keres.
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Akvapónia kis és közepes vállalkozóknak,
– vagy csak úgy otthonra!

Egy magyar fejlesztést mutatunk be, – és reméljük,
MVH Közlemények
hogy még híres lesz a nagyvilágban! Kis és
MM_XSLTransform error:
középvállalkozások
számára,
valamint
otthoni
"http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/rss_hu.xml?
felhasználásra fejleszt több mint háromszázmillió
portal=MVHPortal&page=default/mainmenu/kozlemenyek"
is not a valid XML document.
forintból tápfolyadékos növénytermesztésre és
reason: End tag 'head' does not match the start
haltenyésztésre alkalmas akvapóniás rendszert, és
tag 'META'.
error code: ‐1072896659
hoz létre tudásközpontot a Monet 2000 Kft. és a
file position: 350
line: 7
Marostech Kft. konzorciuma. A projekt 204,39 millió
character position: 3
forint
vissza
nem
térítendő
európai
uniós
támogatást szerzett a Gazdaságfejlesztési és
EU‐Info feldolgozás
innovációs operatív programból (GINOP).
A14K0173.MVH, 2014.10.17.
gabona felvásárlás

A14K0172.MVH, 2014.10.16.
szőlőültetvények szerkezetátalakítása és ‐
átállítása
A14K0171.MVH, 2014.10.15.
Halászati Operatív Program
A14K0170.MVH, 2014.10.14.
mg‐i termékek értéknövelése
A14K0169.MVH, 2014.10.14.
szőlőültetvények szerkezetátalakítása és ‐
átállítása
A14K0168.MVH, 2014.10.13.
varroa atka
A14K0167.MVH, 2014.10.13.
méz
A14K0166.MVH, 2014.10.13.
méz
A14K0165.MVH, 2014.10.13.
TÉSZ kamattámogatás
A14K0164.MVH, 2014.10.13.
turisztika
A14K0163.MVH, 2014.10.13.
vidéki alapszolgáltatások
A14K0162.MVH, 2014.10.13.
vidéki örökség megőrzése
A14K0161.MVH, 2014.10.13.
falumegújítás és –fejlesztés
A14K0160.MVH, 2014.10.13.
diverzifikáció
A14K0159.MVH, 2014.10.13.
mikrovállalkozás

A fejlesztés célja egy önműködő termelési rendszer
kialakítása, amelynek segítségével a kistermelők, háztáji
gazdálkodók és őstermelők költséghatékonyan növelhetik
a növénytermesztés és a haltenyésztés hozamát. Az
önellátó rendszer előnye, hogy a megújuló energiák miatt
a helyi igényeknek megfelelően bárhová telepíthető.
Az akvapóniás rendszer technológiai újítása az ultrahangos
vízkezelés, a rendszer szenzorokkal ellenőrzi az üzemet,
segíti a telep biztonságos és veszteségektől mentes
üzemeltetését. A webfelület a feldolgozott adatokban
felismeri az összefüggéseket, és tájékoztatja a gazdát a
hal és a növénykultúra közvetlen környezetének
állapotáról.

Téma: Környezet
A legfrissebb tucat hír ebben a témában:
2017.1.11.

Ingyen tagságot kap a Birtokos
gazda

Az őstermelői igazolványok cserélése volt a
legnagyobb kamarai feladat, összesen 257 ezer
kártyát igényeltek. Birtokos néven új
mobilszolgáltatás indul. Új
telekkommunikációs szolgáltatást indít a NAK
a gazdáknak, méghozzá Birtokos néven,
Vodafonos 70‐es előhívószámmal fog működni.
Kifejezetten a tagok igényei szerint
alakították ki. Érdekeltté teszik a kamarai
tagokat, így nem lesz külön opció. Ám számos
kedvezményt tartogatnak a csomagok, sőt a
kifizetett telefonszámla csökkenti, vagy akár
nulla forintra redukálhatja a rendszerben
telefonáló gazda tagdíját. A cégek egyedi
ajánlatot kapnak.
Agroinform  Beküldve: 15:4:56

2017.1.10.

Továbbra sincs gyógyír a
nyúlállomány csökkenésére

A konzorcium árbevétele tavaly 284,59 millió forint volt;
155,89 millió forinttal kevesebb, mint 2014ben.
A nyilvános cégadatok szerint a vas megyei Monet 2000
Kft. fő profilja informatikai fejlesztés és tanácsadás, 2015
ben 118 millió, 2014ben 123 millió forint árbevételt, és
31 millió, illetve 9,8 millió forint adózott nyereséget ért el,
dolgozóinak száma 13.
A Marostech Kft. szerszámokat gyárt, tavaly 180 millió
forint árbevételre tett szert, szemben az előző év 327
millió forintos teljesítményével, adózott vesztesége 7,6
millió forint volt, a 2014es 12 milliós nyereség után. A
cég 35 embert foglalkoztat.
Agroinform

A14K0158.MVH, 2014.10.13.
technológiai berendezések beszerzése 2013
A14K0157.MVH, 2014.10.13.
kertészeti gépek, technológiai berendezések
A14K0156.MVH, 2014.10.13.
kertészet korszerűsítése
A14K0155.MVH, 2014.10.13.
állattartó telepek korszerűsítése ‐
trágyakezelés
A14K0154.MVH, 2014.10.13.
öntözés, melioráció
A14K0153.MVH, 2014.10.13.
mg‐i utak fejlesztése

Az elmúlt évben is folytatódott a mezeinyúl‐
állomány szűkülése a jászsági
vadásztársaságok területein. A jellemzően
apróvadas vidék egyik kiemelkedő bevételi
forrása volt korábban az élőnyúl‐befogás,
illetve mezeinyúl‐vadászat. Mostanra ez a
tevékenység a háttérbe szorult, igaz, a
társaságok próbálnak tenni azért, hogy
gyarapodjon az állomány.
Agrotrend  Beküldve: 22:15:52
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Várva várt fagyhalál
Bár a mostani hideg
megtizedeli az
újonnan
Magyarországra
telepedett károsító
rovarok és kórokozók
számát, biztos, hogy
jócskán marad az
elmúlt években
megjelent és egyre
terjedő új ízeltlábúak,
gombák, baktériumok
és vírusok közül. A
kertészek most
örülhetnek a mínusz
10‐15 fokos hidegnek,
de jól teszik, ha az új
jövevényekről egyre
többet tudnak meg
még most, a jó meleg
szobákban ülve, hogy már ne érje őket sok
meglepetés.

A14K0152.MVH, 2014.10.13.
LEADER

Agroinform  Beküldve: 22:11:57

A14K0151.MVH, 2014.10.13.
LEADER
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A növényfajok kihalása a
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A14K0150.MVH, 2014.10.13.
LEADER

MVH EU-Info szolgáltatás
méheket is veszélyezteti

A14K0149.MVH, 2014.10.8.
szőlőültetvények szerkezet‐átalakítása és
átállítása
A14K0148.MVH, 2014.10.3.
növény‐egészségügyi vizsgálatok
A14K0147.MVH, 2014.9.30.
iskolagyümölcs‐program
A14K0146.MVH, 2014.9.30.
Halászati Operatív Program
A14K0145.MVH, 2014.9.26.
sajt magántárolás
A14K0144.MVH, 2014.9.22.
de minimis
A14K0143.MVH, 2014.9.22.
borászati beruházás
A14K0142.MVH, 2014.9.22.
bemutató üzem
A14K0141.MVH, 2014.9.20.
szőlőültetvények szerkezet‐átalakítása és
átállítása
A14K0140.MVH, 2014.9.20.
borászati melléktermékek lepárlása

Egy nemzetközi kutatócsoport megállapítása
szerint dominóhatást vált ki a táplálékláncon
keresztül a klímaváltozás: egyes növények
kihalásával az őket beporzó méhfajok száma is
csökkenhet. A leginkább veszélyeztetett
állatfajok azonosítására végzett vizsgálatot a
Matthias Schleuning, a frankfurti Senckenberg
Biodiverzitás‐ és Klímakutató Központ
munkatársa vezette kutatócsoport. A
tanulmány szerint a növények könnyebben
megbirkóznak állati partnereik eltűnésével,
mint a rovarok növényi partnereik kihalásával.
A rovaroknál különösen azokat a fajokat
veszélyezteti a klímaváltozás, amelyek
meghatározott növényfajokra
specializálódnak.
Agroinform  Beküldve: 0:22:26
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Baromfizárlat Barcson és több
somogyi településen

A14K0139.MVH, 2014.9.19.
szaktanácsadás
A14K0138.MVH, 2014.9.22.
integrált közösségi és szolgáltató tér
A14K0137.MVH, 2014.9.15.
fiatal mg‐i termelők
A14K0136.MVH, 2014.9.9.
tejtermék intervenció
A14K0135.MVH, 2014.9.9.
bemutató üzem
A14K0134.MVH, 2014.9.6.
tejtermék intervenció
A14K0133.MVH, 2014.9.6.
vaj magántárolás
A14K0132.MVH, 2014.9.6.
sovány tejpor magántárolás
A14K0131.MVH, 2014.9.6.
sajt magántárolás
A14K0130.MVH, 2014.9.5.
rendkívüli zöldség‐gyümölcs támogatás

Madárinfluenza fertőzés jelent meg
Horvátországban: a megelőzés érdekében
Barcs, Heresznye, Bolhó, Babócsa,
Somogyaracs, Komlósd teljes területére,
valamint Csokonyavisonta, Rinyaújnép,
Rinyaújlak és Háromfa egyes külterületeire a
hatósági főállatorvos megfigyelési körzetet
rendelt el. A főállatorvos rendelete alapján
valamennyi felsorolt településen minden
baromfit, fogságban tartott szárnyast a
gazdaság, vagy az udvar kijelölt épületében
zártan kell tartani.
Agrotrend  Beküldve: 0:22:3

2017.1.8.

FM: ösztönzi a gazdasági
növekedést az áfa csökkentése

A14K0129.MVH, 2014.9.3.
meggyfeldolgozás
A14K0128.MVH, 2014.8.28.
szárított takarmány (de minimis)
A14K0127.MVH, 2014.8.21.
képzés
A14K0126.MVH, 2014.8.19.
növényi genetikai erőforrások
A14K0125.MVH, 2014.8.15.
borászati melléktermékek lepárlása
A14K0124.MVH, 2014.8.15.
borászati melléktermékek lepárlása

Az áfa csökkentése ösztönzi a gazdasági
növekedést, hatására fehéredik a gazdaság,
növekszik a hazai felvásárlás, mérséklődik az
import ‐ hangsúlyozta, a Földművelésügyi
Minisztérium (FM) agrárgazdaságért felelős
helyettes államtitkára. Feldman Zsolt
csütörtökön az M1 aktuális csatornán
felidézte, hogy az idén január elsejétől az
élelmiszergazdaságban csökkent a friss tej, a
baromfi és a tojás, egy évvel korábban pedig a
sertés tőkehús áfája.
Agrotrend  Beküldve: 0:3:42

2017.1.8.

Dopping özvegymódszerrel 
Hiába keresték az injekciós tűket,
tiltott szereket

http://www.eu-info.hu/Mvh/index.asp?page=cikk&db=hirek&id=33423

Nem ma kezdte, hanem édesapja példáját
követve 60 éve, 11 évesen. Azóta próbálja
megfejteni a galambok titkát. Mit ért el vele?
Bevallása szerint semmit. Nem jutott közelebb
a megoldáshoz, pedig a nap 24 órájában
foglalkozik velük. Azért ezt a „semmi tudást”
kezeljük fenntartással: háromszoros olimpiai
bajnok, a világ egyetlen galambász Oscar‐
díjasa lett Peller József. Úgy tartja: amíg
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díjasa lett Peller József. Úgy tartja: amíg
galambom van, addig élek, s míg élek, lesznek
galambjaim is, mert nélkülük élni nem
érdemes.
Szabad Föld  Beküldve: 0:2:31

2017.1.7.

Tisztán tartott határok  a hazai
sertéságazat fennmaradása a tét

Nincs Magyarországon sertéspestis, de hogy így
is maradjon, még nagyobb hangsúlyt kell
helyezni a fertőtlenítésre, a takarításra. Ahogy
oldalunkon is beszámoltunk róla, ASP vírusát
mutatták ki az ukrajnai Nagyszőlős területén.
A betegség az emberre nézve nem, ugyanakkor
a sertésekre, vaddisznókra rendkívül
veszélyes, nem gyógyítható. Hazánkban eddig
még sohasem jelent meg a vírus, ezért a
Nemzeti Élelmiszerlánc‐biztonsági Hivatal
(NÉBIH) felhívta az állattartók, a vadászok és a
lakosság figyelmét a megelőzés fontosságára.
Agrotrend  Beküldve: 14:39:29

2017.1.7.

Szabolcsban felkészültek a
gazdák a sertéspestis ellen

Komoly óvintézkedéseket vezettek be a
sertéstartók Szabolcs‐Szatmár‐Bereg
megyében, az afrikai sertéspestis behurcolása
miatt. Mint ahogy az Agroinform.hu is hírt
adott afrikai sertéspestis vírusát mutatták ki
elhullott vaddisznók tetemeiből a napokban a
Magyarországhoz közeli, a kárpátaljai
Nagyszőlősön. A betegség az emberre nézve
nem, ugyanakkor a sertésekre, vaddisznókra
rendkívül veszélyes, nem gyógyítható.
Hazánkban eddig még sohasem jelent meg a
vírus, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc‐
biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja az
állattartók, a vadászok és a lakosság figyelmét
a megelőzés fontosságára.
Agroinform  Beküldve: 14:35:20

2017.1.7.

Betiltották a borjak reptetését

Budapestről érkező borjak pusztultak el az
Izraelig tartó repülőúton. Sajtóhírek, többek
között a presseader.com tudósítása szerint,
Izrael azonnali hatállyal felfüggesztette az
élőborjak repülőgépes importját, mivel
karácsony hetében egy Budapestről érkező
1.200 fős szállítmányból több mint 100 borjú a
gépen elpusztult. A nagyarányú elhullást
valószínűleg a repülés által kiváltott stressz
okozta.
Agroinform  Beküldve: 14:31:51

2017.1.7.

Tokaji és egri bor nyerte a
Magyar Borszakírók Köre díját

A tokaj‐hegyaljai Szent Tamás Szőlőbirtok és
Pincészet 2013‐as Szent Tamás Furmintja és az
egri Thummerer Pince 2012‐es Egri Bikavér

http://www.eu-info.hu/Mvh/index.asp?page=cikk&db=hirek&id=33423
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Grand Superiorja nyerte el első alkalommal a
Magyar Borszakírók Köre Magyar Bor Nagydíját.
A 2016 áprilisában megalakult, jelenleg 22
tagot számláló szakmai egyesület által
szervezett, meghívásos verseny első körébe
azok a hazai fehér‐ és vörösborok kerülhettek
be, amelyek a tagok szavazatai alapján 2016‐
ban "kiemelkedő minőségükkel a
legigényesebb fogyasztói elvárásoknak is
megfelelnek, illetve nemzetközi
összehasonlításban is versenyképesnek
bizonyulnak" ‐ tájékoztatta az MTI‐t pénteken
a Magyar Borszakírók Köre.
Farmit  Beküldve: 14:31:28

2017.1.7.

Legendák fekete madara

Kevés olyan madara ismert az északi
féltekének, amelyhez annyi legenda, mítosz,
hiedelem kapcsolódna, mint a hollóhoz. Ebben
alighanem része van a varjúnál nagyobb,
tekintélyes külsejének, vaskos, nagy csőrének,
a 130 centit is elérő szárnyfesztávolságának,
ébenfekete tollazatának. Röpte erőteljes,
egyenes vonalú, de gyakran kering a
magasban, ilyenkor messze hangzik titokzatos,
mély klong‐klong vagy króó‐króó kiáltása. Ez
különösen messzire elért a régebbi
századokban, amikor az öldöklő csaták után
hollók ezrei köröztek az elnémult csatatér
fölött és lepték el az emberi tetemeket.
Szabad Föld  Beküldve: 14:31:9
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