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> Bimbólikasztó a gyümölcsöskertek 
aktuális ellenfele. A gyümölcsfákat tá-
madó bimbólikasztó bogár elleni védeke-
zésre hívja fel a figyelmet legfrissebb nö-
vényvédelmi előrejelzésében a csíkszeredai 
Növényegészségügyi Hivatal. A szakembe-
rek figyelmeztetése szerint a gyümölcsfákat 
– legfőként az almát és körtét – ebben az 
időszakban károsíthatja a bimbólikasztó – 
latin nevén Anthonomus pomorum – bo-
gár. Bog Annamária, az intézmény előrejel-

zéssel és betegségmegelőzéssel foglalkozó 
munkatársa a bogár elleni permetező vé-
dekezésre a CALYPSO 480 SC nevű nö-
vényvédő szer 0,02 százalékos töménységű 
oldatát ajánlja. Tanácsa szerint a kertész-
kedők a kezelést közvetlen a rügyfakadás 
után kezdjék, illetve legtöbb 5-6 napon 
belül végezzék el.

> 400 ezer tonnával nagyobb búza-
termésre számít a szaktárca. A tavalyinál 
jobb termésre számít idén a mezőgazdasági 
minisztérium, így az 1,8 millió hektáron 

földbe került kalászosból a tárca várako-
zásai szerint több mint hatmillió tonna 
búzát arathatnak a gazdák. Valeriu Tabără 
mezőgazdasági miniszter a várható termés-
hozamot értékelve ezt a mennyiséget jó 
eredménynek minősítette. Tavaly 5,6 mil-
lió tonna volt a román búzatermés nagy-
sága, ez alapján Románia a hetedik helyen 
volt az Európai Unió tagállamai között. A 
bevetett földterület alapján Románia a ne-
gyedik helyet foglalta el, de a terméshozam 
az EU-ban regisztrált terméshozam átlagér-
téknek csak a felét érte el.
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Török Jenő: semmivel sem vagyunk megkésve

Nincs gond a vetéssel

Agrárgazdaság

hirdetés

Nem befolyásolja különösebben az 
utóbbi napok hűvösebb időjárása a 
tavaszi vetési munkálatokat: pityó-
kából 3867 hektáron, zabból 1786, 
tavaszi árpából 544 hektáron került 
eddig a vetőmag a földbe.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Kicsit nehezíti, de nem késlel-
teti a tavaszi munkálatok vég-
zését – így sem a pityóka, sem 

a tavaszi kalászos kultúrák vetését – a 
Hargita megyébe újra beköszönt télies 
lehűlés – mondta el tegnap érdeklődé-
sünkre Török Jenő, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság vezetője. „Semmivel sem 
vagyunk megkésve. Sőt állítom, mivel 
a tél az ország déli megyéiben még az 
átlagosnál is hosszabb volt, a munká-
latok ütemét tekintve jelenleg velük 
állunk egy szinten. Nálunk normális 
körülmények között ért véget a tél, 
március végétől a földeken már ren-
desen lehetett dolgozni. A jelenlegi 
esős, csapadékos napok inkább csak 
a gépi munkálatokat hátráltatják, de 
az őszi vetésnek, vagy az eddig földbe 
került kultúráknak nagyon jól jött” – 
magyarázta Török. A szakigazgatóság 

tegnapi legfrissebb összesítése szerint a 
gazdák a tavaszi növénykultúráknak 
fenntartott 30 ezer hektárból már a 
területek 23 százalékán, azaz közel 7 
ezer hektáron túl vannak a vetésen. 
A legnagyobb, 46 százalékos arányt a 
tavaszi zab esetében mérték: itt Török 
szerint a kultúrának előkészített 3827 
hektárból már 1786 hektáron befe-
jezték a vetési munkálatokat. Jól áll a 
burgonya is: a gumós növényből teg-
napig 3867 hektáron, azaz az idénre 
számított pityókaterületek több mint 

36 százalékán végeztek az ültetéssel a 
gazdák. „A krumplinak rég nem volt 
ilyen jó morzsalékos a földje, mint 
amilyenen a mostani első esőig lehe-
tett dolgozni. Késésről a pityóka ese-
tében sem lehet beszélni, hisz Hargita 
megyei viszonylatban bőven elegendő, 
ha május elsejéig földbe kerül a vetni-
való. Sőt mivel a föld még hideg, az 
április elején és az április végén ültetett 
krumpli fejlődésben nem fog három-
négy napnál nagyobb eltérést mutat-
ni” – hangsúlyozta a szakember.

Lakóhelyünk biztonsága és kényelme gazdaságosan
Gázkészülékek működési engedélyével kapcsolatosan

A 2010/1007-es kormányrendelettel jóváhagyott ISCIR PTA-1/2010 technikai előírá-
soknak megfelelően kötelező a gázfogyasztó készülékek (gázkazánok, gázbojlerek, gázkon-
vektorok) kétévenkénti ellenőriztetése. Az ellenőrzés célja, hogy a készülék biztonságosan és 
optimális beállításokkal működjön. 

Ezeket az ellenőrzéseket csak az ISCIR által engedélyezett cégek végezhetik el.
 A gázszolgáltató a gázvezetékek kétévenkénti ellenőrzése alkalmával rendszeresen ellenőrzi 

a gázkészülék működési engedélyének érvényességét, és ennek hiányában köteles megszüntet-
ni a gázszolgáltatást.

Életünk védelméért és a balesetek elkerülése miatt fontos a gázzal működő készülékek periodikus 
ellenőrzése, a takarékosság szempontjából pedig a működési paraméterek optimális beállítása.

Ezért ajánlott a készülék ellenőrzésére a gyártó által is elismert szakcéget választani, ellen-
kező esetben megtörténhet, hogy az addig jól működő készülék az ellenőrzés után különböző 
meglepetéseket okoz.

A ROM WALD Kft. rendelkezik ISCIR-engedéllyel a gázkészülékek ellenőrzésére, és a 
legfontosabb kazángyártók által is elismert szervize van. Ugyanakkor az általa forgalmazott 
készülékek szervizelését, pótalkatrész-ellátását csak itt tudják megfelelően megoldani. 

A gázkészülékek kötelező ellenőrzését a ROM WALD Kft. most kedvezményes áron, 
25%-os árcsökkentéssel  végzi.

További kedvezmény, hogy az általunk forgalmazott és szervizelt kazánok javításánál 
10% árengedményt adunk (munkadíj és alkatrész), amennyiben az ellenőrzését mi végeztük.

Címünk: Csíkszereda, Hargita u. 113. szám, telefon: 0266–371600.

ÚJraírnák a TeJ-kifli program szabályaiT

Brüsszellel 
fizettetnék a számlát
d. L.

Atej-kifli programban szereplő termékek techni-
kai jellemzőinek változtatására készül a kormány, 
annak érdekében, hogy a jelenlegi kétharmados 

finanszírozási arány helyett a teljes összeget európai ala-
pokból pályáztathassa meg. A tej-kifli programot szabá-
lyozó kormányrendelet mellékletét módosító tervezetet 
a Belügyminisztérium honlapján bocsátották közvitára. 
Ebből kiderül, hogy jelenleg Románia a Brüsszel által ren-
delkezésére bocsátott 12 millió euróból csak 8,03 millió 
eurót tudott felhasználni a kormányprogram támogatá-
sára. A mezőgazdasági kifizetési ügynökég szerint ennek 
két oka van. Egyrészt, hogy a program során szétosztott 
tejtermékek összetételük miatt nem felelnek meg az eu-
rópai szubvenciók előírásainak, ugyanakkor a tejterméke-
ket gyártók ovális pecsétjének hiánya miatt nem felelnek 
meg az Európai Unió által támasztott állategészségügyi 
előírásoknak sem. „A jelenlegi tervezet a hatóságok tel-
jesítményét hivatott optimalizálni. Ha a jelenlegi hazai 
előírásokat az EU-s szabályokkal hangolják össze, akkor a 
helyhatóságok is hozzájuthatnak a közösségi pénzekhez és 
abból finanszírozhatják a tejszállítást az iskoláknak” – áll 
a dokumentumban. A becslések szerint a jogszabály elő-
írásainak módosítása révén az uniós finanszírozási hányad 
körülbelül 12,6 millió lejjel fog nőni.

A tej-kifli programban részt vevő termékek technikai 
paramétereinek újraszabása ugyanakkor igencsak hátrányo-
san érintené az olyan Hargita megyéhez hasonló térségeket, 
ahol a programba való tej és kifli beszállítását a megyei és he-
lyi önkormányzatoknak helyi termelőkkel sikerült megolda-
niuk. Hargita megyében a 2010–2011-es tanévre 7,4 millió 
lejt osztott le a kormány a tej-kifli program finanszírozására: 
az ovális pecséthez kötött feltétel miatt viszont előrelátható-
lag az önkormányzatoknak számos helyi beszállítóval meg-
kötött szerződést fel kellene bontaniuk.


