


A BioeGO technológia alkalmazása a 2023. január 1-től 
életbe lépő változásoknak köszönhetően jóval  
jövedelmezőbbé válik.

A megújuló agrártámogatási rendszer keretében 
meghirdetett Agrár-Ökológiai Program (AÖP) minden 
eddiginél jobban fókuszba emeli a talajok állapotának 
javítását, továbbá a műtrágya és a növényvédő szerek 
csökkentését .

Mit jelent ez?

2023.01.01-től a területalapú támogatások között az AÖP 
váltja majd fel a zöldítést. 

Amennyiben belép az AÖP programba és területeinek 
legalább 50 %-án a BioeGO mikrobiológiai készítményt 
használja 2 pontot kap, mellyel jogosulttá válik  a  
kb. 80 EUR/hektár többlettámogatásra.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Esetpélda egy 200 hektáros gazdaság esetén: 

Az AÖP előírás szerint a teljes terület minimum 50%-án 
kell mikrobiológiai készítményt alkalmazni, ami 2 pontot ér. 
Esetünkben ez minimum 100 hektár.

Ebben az esetben hektáronként az alap támogatáson, azaz 
a 147 EUR-on felül  a teljes területre jár a  plusz 80 EUR/
hektár AÖP támogatás.

A BioeGO mikrobiológiai készítményünk  javasolt dózisa 20 
liter/hektár növénykultúránként (10 liter/ha vetéskor, 10 
liter/ha tarlókezeléskor), ára nettó 750 Ft/liter.

 Teljes éves hektár költsége 15.000 Ft.

Támogatás és költség vonatkozásban hektárra vetítve, ha a 
teljes területen alkalmazzuk a  készítményt 400HUF/EUR 
árfolyam esetén:

32.000 Ft/hektár AÖP támogatást kapunk, 15.000 Ft -os 
költségszint mellett, ami 17.000 Ft/hektár fennmaradó 
összeget eredményez, melyet minden egyéb megkötés 
nélkül például fejlesztésre, innovációra fordíthatunk.

Ez a példában szereplő 200 hektáros gazdaság esetén évi 
3.400.000 Ft-ot jelent.

Támogatás és költség vonatkozásban hektárra vetítve, ha 
csak a területek 50%-án alkalmazunk mikrobiológiai 
készítményt: 

32.000 Ft támogatást kapunk 7.500 Ft-os költségszint
mellett, ebben az esetben 24.500 Ft fennmaradó összeget 
tudunk realizálni a támogatás összegéből, ami évi 
4.900.000 Ft 200 hektár esetén.

BioeGO előnyök:

Együlállóan komplex tudású mikrobiológiai készítményt kap, 
melynek minőségét tudományos intézmények garantálják.

Ha technológiánk mellet dönt, plusz támogatáshoz jut, 
melyet szabadon költhet további fejlesztésekre. 

AÖP csomagunk része az ingyenes és teljes szaktanácsadás, 
hogy technológiánk a leghatékonyabb módon kerüljön 
alkalmazásra.

Folyamatos nyomonkövetéssel segítünk az AÖP-ben való 
vállalás teljesítésében. 

06 70 209 7058 és 06 30 293 1500
www.bioego.hu
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