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Agrotechnika/Másodvetés igénylése
Fontos alapszabály:
Ameddig az Agrotechnika/Másodvetés műveletek tényleges vetési időpontja nem kerül rögzítésre, az
azonos tervezett vetési időpontú agrotechnika/másodvetés műveletek összterülete lehet nagyobb,
mint a főtábla területe, lehetnek átfedőek is lehetnek.
A
2021.
évi
főnövény
vetési
dátuma
előtt
megvalósult
agrotechnikai
műveletekkel/másodvetésekkel kapcsolatos bejelentését kérjük a 2021. évi W0202 adatváltozás
bizonylaton megadni! A W0202 bizonylat 2021-ben a 2021. évi egységes kérelem indulása után,
2021. június 30-ig nyitva marad.

Újdonság!
2021-től amennyiben egy tábla másodvetéssel/agrotechnikai művelettel érintett az érintett blokk
és az érintett tábla M/A jelölést kap, így is megkönnyítve a másodvetéssel/agrotechnikai
művelettel érintett táblák kiválasztását.

a) Hagyományos másodvetés igénylés
Figyelem!
Nem vehető figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés, amely a
tárgyév október 31-e és a tárgyévet követő év február 15-e között kerül elvetésre.
Nem fogadható el olyan másodvetés, amely a vetéstől számított legalább hatvan napig nincs jelen a
mezőgazdasági termelő földterületén. Ez alól kivétel a Zöldségnövény termesztés támogatása
igényléssel érintett másodvetések.

Hagyományos másodvetés igénylésére a Térképes nézeten az EFA/Agrotechnika – EFA/Agrotechnika
beszúrása után a megjelenő kis ablakban a Másodvetése/Agrotechnika – Másodvetések fül alatt van
lehetőség.
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Hagyományos másodvetés esetén a Másodvetés/Agrotechnika fül alatt meg kell adni a hasznosítást, a
másodvetés területét és a megvalósulást követő 15 napon belül a tényleges vetés dátumát, vele
együtt a főnövény vetési és betakarítási dátumát. Beforgatás/betakarítás esetén a
beforgatás/betakarítás tényleges dátumát a beforgatást követő 15 napon belül.
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Figyelem! Hagyományos másodvetés esetén, amennyiben a másodvetésre termeléshez kötött jogcím
igénylés is bejelölésre kerül, a jogcímhez tartozó egyéb adatok megadása mellett a vetés tervezett
dátumát is kötelező kitölteni! Egyéb esetben nem kell a hagyományos másodvetés tervezett vetési
dátumát megadni, és ezen esetekben a bejelentést is csak a másodvetés ténylegese elvetése után kell
megtenni!

Amennyiben a teljes táblát kívánjuk másodvetés során megadni, akkor rajzolásnál, ha a táblán túl
rajzolunk, a szoftver felajánlja a táblára vágás funkcióját.
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Amennyiben egy táblára több másodvetést tervezünk, akkor újra ki kell választani a másodvetés
lehetőségét.

A másodvetés „szürke” sorára állva egyenként kell berajzolni az adott másodvetés területét.
b) Ökológiai másodvetés igénylés
Ökológiai másodvetés igénylésére a ”Másodvetés/Agrotechnika”alponton belül a „Másodvetések”
alpontra, majd az Ökológiai másodvetésre kattintva van lehetőség. Itt meg kell adni a jogszabályban
előírt keverék kultúrán belüli hasznosítási kódokat, a másodvetés rajzát, valamint a másodvetéssel
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érintett terület nagyságát. Ugyanitt meg kell adni a másodvetés vetésének tervezett időpontját. Az
ökológiai másodvetés vetésének időpontja nem lehet október 1. napja utáni időpont. Felhívjuk a
figyelmet, hogy a másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy
elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Az ellenőrzés és mentés gombok megnyomását
követően a másodvetés megjelenik a táblán és a táblához tartozó EFA elemeket összesítő táblázatban
a súlyozási és átváltási tényezőkkel számított zöldítési terület feltüntetésével. Ökológiai másodvetés
esetében kötelező megadni a beadáskor a tervezett vetés dátumát. Emellett a tényleges vetési, illetve
betakarítási/beforgatási időpontját, a vetést, illetve betakarítást/beforgatást követően 15 napon belül
kell bejelenteni! A határidő elmulasztása esetén a másodvetés nem kerül figyelembe vételre az egyes
támogatások vonatkozásában!
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Rajzolás után megjelennek az EFA ökológiai másodvetésre vonatkozó terület adatok.
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A mezőgazdasági termelőnek az egységes kérelmében nyilatkoznia kell, hogy az ökológiai jelentőségű
másodvetésen a vetéstől számított hatvan napig nem használ növényvédő szert, beleértve a csávázott
vetőmag használatát. A nyilatkozattételre a térkép nézeten van lehetőség az EFA elem igénylése után.
Az EFA adatok fül alatt megjelenik az ’EFA növényvédőszer és csávázott vetőmag mentesség’ mező, ezt
szükséges kitölteni lenyíló menüből választva az Igen/Nem opciót.

Amennyiben a Nem opció kerül kiválasztásra, az igényelt EFA nem fogadható el ökológiai jelentőségű
területként, amelyre egy hibaüzenet is felhívja a figyelmet:

c)

Másodvetés zöldtrágyázás céljából:

Zöldtrágyanövény: olyan vetett növényfaj vagy növényfajok keveréke, amely legalább 60 napig

növénytakaróként beborítja a talajt és a talajtermékenység javításának céljából teljes tömegében a
talajba bedolgozásra kerül, ahol az árvakelés nem minősül zöldtrágyanövénynek.
Nem vehető figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés, amely a
tárgyév október 31-e és a tárgyévet követő év február 15-e között kerül elvetésre.
Ökológiai másodvetés igénylése a „Másodvetés/Agrotechnika” fül alatt van lehetőség.
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Másodvetés zöldtrágyázás céljából elnevezésű agrotechnikai művelet esetén meg kell adni a
hasznosításokat, a területét és a másodvetés tervezett időpontját. A megvalósulás után 15 napon belül
a tényleges vetés dátumát, vele együtt a főnövény vetési és betakarítási dátumát.
Beforgatás/betakarítás esetén a beforgatás tényleges dátumát a beforgatást követő 15 napon belül
kell megadni.
Az elfogadható hasznosításokat a VP AKG 2015 pályázati felhívás 22. számú melléklete/ VP AKG 2016
pályázati felhívás 21. számú melléklete tartalmazza.
A terület rajzolása megegyezik a hagyományos másodvetésnél leírtakkal.
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Agrotechnikai műveletek megvalósulásának bejelentése
Az agrotechnikai műveletek esetében lehetőség van:


istálló trágya kijuttatás,



baktériumtrágya kijuttatás,



zöldtrágya növény beforgatás (zöldtrágyázás),



középmély-lazítás megvalósulás benyújtására.

Az adott agrotechnikai művelet/másodvetés bejelentés megtételét a kiválasztott tábla esetében az
egységes kérelem Térképnézet felületén keresztül teheti meg.

A
Térképnézet
felületen
a
kívánt
agrotechnika
bejelentést
EFA/Agrotechnika//Másodvetés/Agrotechnika beszúrása rész megnyomása után

az

a megjelenő panelen az Másodvetés/Agrotechnika/Agrotechnika rész alatt található menüpontok előtt
található ceruzára kattintva lehet kezdeményezni.
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A bejelenteni kívánt művelet kiválasztást követően új sorban beszúródik, a Rajzolandó tábla
adatpanelen. Ilyenkor az ehhez a bejelentéshez tartozó szerkesztési/rajzolási funkciók aktívak, a
támogatásban részesülő tábla rajzát nem lehet szerkeszteni.

Ugyancsak ekkor, a Táblaadatok adatpanelen (jobb szélső panel) megjelenik a
Másodvetés/Agrotechnika adatblokk, a kiválasztott agrotechnikai művelet bejelentéséhez szükséges,
kitöltendő mezőkkel.

A szükséges mezők kitöltésének befejezéséig nincs mód az agrotechnika/másodvetés művelet
végleges bejelentésére, azt a felület piros, beadást akadályozó üzenettel figyelmezteti.
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Zöldtrágyázás:
Ezen esetben a főnövényt kívánja zöldtrágyázás céljából beforgatni.
A hasznosítási kód megadása során, mivel a zöldtrágyázás esetében a főnövény kerül beforgatásba,
ezért amennyiben a főnövényt kívánja zöldtrágyázás céljából felhasználni, hasznosítási kódot nem kell
megadnia. A zöldtrágyázás célja termeszthető növények listáját a főnövények esetén is VP AKG 2015
esetében a pályázati felhívás 22. sz./ VP AKG 2016 pályázati felhívás 21. számú melléklete tartalmazza.

A zöldtrágyázás esetén a művelettel érintett terület nagyság kell megadni, berajzolni az érintett
területet, és tekintettel arra, hogy itt a főnövény beforgatásáról van szó, ezért a főnövény betakarítási
időpontja mező megadásával kell az zöldtrágyázás agrotechnikai művelet elvégzését is jelezni.
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Középmély-lazítás/ istállótrágya/baktérium trágya kijuttatás megvalósulása
A VP-4-10.1.1.-15. és VP-4-10.1.1.2.-16. VP AKG pályázati felhívások V. A tematikus előíráscsoportokra
vonatkozó követelmények fejezet (22) pontja értelmében ügyfélkapun belül be kell jelenteni:
Középmély lazítás, istállótrágya/baktériumtrágya kijuttatás megvalósítás esetén a megvalósítás helyét
és időpontját a munkálat elvégzését követő 15 napon belül.
A kívánt agrotechnikai művelet kiválasztását követően a művelet elvégzés helyét rajz formájában is
meg kell adni. Az agrotechnikai művelet rajza csak abban az esetben szerkeszthető, ha a Táblarajz
adatpanelon ki van jelölve. A bejelenteni kívánt agrotechnikai művelet rajza narancssárga színnel
jelenik meg.

A bejelentés során az agrotechnikai művelet rajza nem lóghat le a tábla rajzról. Erre a felület piros
üzenettel figyelmeztet. A rajz korrigálására választható az automatikus vágás funkció, amely
segítségével a felület a táblára vágja a rajzot.
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A rajz elkészítését követően a Táblaadatok adatpanel Másodvetés/Agrotechnika adatblokkjában
található mezők kitöltését kell elvégezni.
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A művelet megvalósulásának időpontja kitöltése során fontos, hogy a megadott dátum nem lehet
későbbi, mint a bejelentés dátum, hiszen a megvalósulást követően kell a bejelentést megtenni. Abban
az esetben, ha mégis későbbi a megvalósulás dátuma, mint a bejelentés dátuma, a felület piros,
beadást akadályozó üzenettel figyelmeztet.

Fontos! A főnövény betakarítási dátuma esetében az nem lehet későbbi, mint a középmély-lazítás,
istállótrágya/baktériumtrágya kijuttatás –kivétel fejtrágyázás- megvalósulásának dátuma. A
középmély-lazítás megvalósításának dátuma és a vetett kultúra vetési- és betakarítási napjai között
minimum egy napnak el kell telnie. Tehát egy napra nem lehet a középmély-lazítást bejelenteni a
vetéssel és a betakarítással.
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2018-tól lehetőséget biztosítunk arra az olyan baktériumtrágya bejelentésére, mely a főnövény
beforgatása nélkül került kijuttatásra. Ezen esetben a főnövény beforgatási adatait nem kell megadni.
Amennyiben az összes piros hibaüzenet feloldásra kerül, a bejelentést véglegesnek lehet tekinteni.
A VP AKG pályázati felhívás V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények fejezet:
(16) pontja értelmében „A szántó tematikus előíráscsoportokban az alapcsomagban kötelezően előírt
zöldtrágyázás, istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással
érintett egybefüggő területek, amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes területen, évelő
szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik és/vagy zöldugarként kerül hasznosításra.”
(19) pontja értelmében a kötelezően előírt középmély lazítás kötelezettség alól belvíz-érzékeny szántó
és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportoknál azon területek, amelyeken csak és
kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik.
(20) pontja értelmében a belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus
előíráscsoportoknál a középmély-lazítást, az erózió-érzékeny szántó, belvíz-érzékeny szántó és az
aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportoknál az istállótrágya kijuttatását a partvonallal
érintkező KET területek esetében a füves mezsgye területének kivételével, a KET terület teljes
területén el kell végezni.
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d) Agrotechnikai bejelentések és másodvetések viszonya
Zöldtrágyázás, istállótrágyázás, baktériumtrágyázás, középmély lazítás elvégezhető egy napon.
Zöldtrágyázás, istállótrágyázás és beforgatással járó baktériumtrágyázás végezhető a főnövény
vetésének napjáig (a vetés napját is beleértve) vagy betakarításának napjától (a betakarítás napját is
beleértve) a következő növénykultúra vetésének napjáig (a vetés napját is beleértve).
Baktériumtrágyázás bármikor végezhető, ha a baktériumtrágya nem kerül beforgatásra a területen.
Istállótrágyázás, beforgatással járó baktériumtrágyázás végezhető a bármelyik másodvetés vetésének
napjáig (a vetés napját is beleértve) vagy betakarításának napjától (a betakarítás napját is beleértve) a
következő növénykultúra vetésének napjáig (a vetés napját is beleértve).
A középmély lazítás maximum a főnövény vetése előtt napig (vetés napjára már nem), vagy a
betakarítása követő 1. naptól kezdődve (a betakarítás napjára nem) jelenthető a következő kultúra
vetését megelőző napig (vetés napjára már nem). Ám amennyiben a főnövény = fővetésű
zöldtrágyanövény (agrotechnikai művelet= zöldtrágyázás) már a beforgatás napjára is lehet jelenteni
középmély lazítást.
Amennyiben a főnövény = fővetésű zöldtrágyanövény esetében (agrotechnikai művelet=
zöldtrágyázás) a főnövény betakarítási/beforgatási időpont megegyezik a zöldtrágyázás időpontjával.
Hagyományos másodvetés, öko másodvetés, másodvetés zöldtrágyázás céljából csak a főnövény
betakarítása után jelenthető.
Istállótrágyázás, beforgatással járó baktériumtrágyázás végezhető a hagyományos másodvetés, az
ökológiai másodvetés és zöldtrágyázás céljából vetett másodvetés vetésének napjáig (a vetés napját is
beleértve) vagy betakarításának napjától (a betakarítás napját is beleértve) a következő növénykultúra
vetésének napjáig (a vetés napját is beleértve).
Középmély lazítás maximum a hagyományos másodvetés, az ökológiai másodvetés és zöldtrágyázás
céljából vetett másodvetés vetése előtt napig (vetés napjára már nem) jelenthető.
Középmély lazítás hagyományos másodvetés esetén betakarítása követő 1. naptól kezdődve (a
betakarítás napjára nem) jelenthető a következő kultúra vetését megelőző napig (vetés napjára már
nem).
Középmély lazítást az ökológiai másodvetés és zöldtrágyázás céljából vetett másodvetés esetén már a
beforgatás napjára is lehet jelenteni.
A fentieket figyelembe véve nyitott másodvetésre agrotechnika (kivétel: beforgatással nem járó
baktériumtrágyázás) nem indítható.
Nyitott másodvetés esetén a rajzolási toleranciát meghaladó mértékben azonos területre következő
másodvetés nem indítható, csak a nyitott másodvetés beforgatását követően.
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A főnövény/másodvetés viszonya az agrotechnikai műveletekkel idősorosan megjelenítve:
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