
Az orosz termőföld regenerálására 820 milliárd rubel különíthetnek el 
 
A földek regenerálásának köszönhetően bő termést kaphatnak a mezőgazdasági 

termelők. 
 
A szövetségi pénz oroszlánrészét az állami mezőgazdasági fejlesztési program új 

szakaszában, a következő 2013-2020 években mezőgazdasági termőföldek 
regenelálására fektethetik be. 820 milliárd rubel elkülönítéséről lehet szó. E terület 
támogatásával bő növénytermesztést lehet nyerni, illetve ennek következtében az 
állattenyésztést és a tejtermelést is lehet tovább fejleszteni. 

 
Elsők között pénzt a gazdasági regenerálási rendszerek létrehozására kalinyingrádi 

régió kaphatja, ígérte Alekszandr Zsukov, miniszterelnök-helyettes és Jelena Szkrinnyik 
mezőgazdasági miniszter asszony. 
 

A víz termőföldhöz és ültetett növényekhez való eljuttatása hatékony 
felhasználásának érdekében szükség van az újabb rendszerekre. Kalinyingrádban 51 erről 
szóló projektet választottak ki, és a következő évben a kormány által a regenerálás 
fejlesztéséről szóló programokra juttatott szövetségi pénzből 2 milliárd rubelnyi 
finanszirozásban részesülhet a régió. Ehhez azonban elő kell készíteni a regionális 
költségvetésből vett finanszírozáson alapuló regionális programot is. "Ezt a munkát azonnal 
kell kezdeni, mivel 2013-2020 közötti időszakra a komoly, nagy regenerálást fejlesztő 
szövetségi program lesz, amelyben a kalinyingrádi régió fontos helyet kap" – ezzel a 
feladattal zavarba hozta a helyi hatóságokat, Alekszandr Zsukov miniszterelnök-helyettes. 

 
Egyébként, csak a földregenerálás fejlesztéséhez több mint 18 milliárd rubelt kaphat 

a szövetségi terület 8 év alatt. Ennek a pénznek elő kell segíteniük a zöldségek 
hozámának növelését. Uborkával, burgonyával, paradicsommal és egyéb zöldségfélékkel 
100 százalékkal láthatja el magát a megye. Ha viszont a föld a gabonából és a 
takarmánynövényekből nagy termést adna, akkor az állattenyésztés is fejlődne. 
Olyannyira, hogy a húst a régión kívül lehetné értékesíteni. Nagyon fontos szerepet itt a 
őstermelői gazdaságok fognak játszani. 

 
Ma, a kisüzemi termelési ágazat a termékek 50 százalékát biztosítja a 

mezőgazdaságban. A jövőben a mezőgazdasági termelők még több zöldséget, húst, 
tejet termelhetnek. Ezért az állam azt ígéri, hogy segítséget nyújt a termelőknek. Jövő 
évtől kezdődően indul el "A kezdő farmer" nevű program. Az üzleti terv birtokában minden 
kezdő mezőgazdasági termelő 1,5 millió rubel összegű támogatást igényelhet a szövetségi 
költségvetésből a gazdaság létrehozása céljából. Amennyiben a regionális költségvetés 
társfinanszírozást nyújt, a kezdőtőke összege akár 2 millió rubelt is érhet el. Plusz egy 
egyszeri támogatás a háztartási környezet rendezésére. Ezen felül, a 2012-ben a 
szövetségi költségvetés 1,4 milliárd rubelt különít el, ami a gazdák által a föld 
tulajdonjogának állami bejegyzésénel fizetett költségek 50 százalékos költségtérítésre 
használhato. 

 
A tervek szerint a családi állattartó telepek támogatására további 1,5 milliárd rubelt 

különítenek el. Ezek segítségével Oroszországnak a marhahús termelést kell növelni. Ebben 
az ágazatban, a sertés- és a baromfihússal szemben, egyelőre nincs érdemi eredményt. 
Ezért jelenleg Jelena Szkrinnyik miniszter asszony nagy befektetők bevonásáról tárgyal. Ez 
azt jelenti, hogy a gazdáknak ajánlják a növendék bikák nevelését a nagy 
mezőgazdasági cégcsoportok üzemei részére. "Az a családi állattartó telepek és a nagy 
agrobiznisz egyúttműködése egy ígéretes és hatékony mechanizmus, amely lehetővé teszi 
a gazdálkodók számára azt, hogy biztos jövedelemhez jussanak" – biztosított a 
mezőgazdasági miniszter asszony. 

 
Az állam azt ígéri, hogy megtartja az összes meglévő támogatási intézkedéseket a 

2013-2020 évekre szóló állami program keretében. "Többek között az új fázisban a rövid és 
hosszú lejáratú hitelek kamattörlesztésére, műtrágyák, tenyészállatok vásárlására és 
egyéb, az első szakaszban szereplő területeken nyújtunk támogatást" - biztosította Jelena 



Szkrinnyik. A mezőgazdaság fejlesztési állami program tervezetét a kormány jóváhagyásra 
terjesztették elő. 
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