
Földpénz és tejkvóta

Lejár a határidő
Május 16-a, hétfő a legutolsó dátum a 2011-es évi 
tejkvóta és területalapú támogatás igénylésére.

D. L.

A mai nappal együtt már csak három nap áll rendelke-
zésükre a Hargita megyei gazdálkodóknak a 2011-
es esztendei tejkvóta, illetve területalapú támogatá-

sok igénylésére. Mint tegnap Vitos Zsuzsannától, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség 
(APIA) igazgatójától megtudtuk, sajnos mind a tejkvóta-, 
mind a területalapú támogatásigénylés kapcsán idén is sokan 
az utolsó napokra hagyják az intéznivalókat. „A tejkvóta-osz-
tályunk előtt minden reggel tömeg alakul ki, így ritka, hogy 
20-30 főnél kevesebben állnának az ajtó előtt. De a kiküldött 
tejkvótaigénylő lapokból postán is nagyon sokat kapunk visz-
sza. A tejkvótát – akárcsak a 2011-es évre szóló területalapú 
támogatást – május 16-ig, azaz jövő hét hétfőig kérhetik a gaz-
dák. Igaz, a lejárt határidő után is igényelni lehet, de ez esetben 
minden napi késedelemért az összeg 1 százaléka vonódik le” – 
hangsúlyozza a Hargita megyei APIA igazgatója. Hozzáteszi 
viszont, azért mégis jobb lenne, ha mindenki a hétfő délután 
4 órakor lejáró határidő előtt tenné le kérését. A tejkvóta ese-
tében a postai úton történő eljuttatás is lehetséges, ez esetben 
is a hétfői feladási dátum számít.

Amíg viszont a tejkvóta kapcsán az APIA illetékes osz-
tályát rohamozzák a gazdák, addig a területalapú támogatás 
igénylésükkel a helyi polgármesteri hivatalok előtt alakul ki 
torlódás. „A támogatási kéréseket a településeken dolgozó 
kollégák, agrárreferensek fogadják el, majd napi rendszeres-
séggel nálunk gyűl össze, itt is dolgozódik fel. A legfrissebb 
állás szerint eddig 22 800 iktatott igénylésnél tartunk, ami te-
rületnagyság alapján 109 500 hektárra vonatkozik. De a való-
ságban ez többet jelent, hisz ez az adat még nem tartalmazza a 
ma beérkezett igényléseket, az pedig napi szinten meghaladja 
az ezret is” – magyarázta tegnap Vitos. Az APIA-nál azonban 
nem félnek attól, hogy a tavalyi 29 ezernél idén kevesebben 
kérnék a földpénzt, sőt – teszi hozzá Vitos Zsuzsanna – úgy 
tűnik, idén még több igénylő is lesz, de a tavaly területalapú 
támogatásra jelölt 180 ezer hektáros nagyságrend véleménye 
szerint döntően már nem fog bővülni. Az idei évi támogatás 
kérési időszakkal ugyanakkor az online igénylési rendszer is 
vizsgázik, a kezdeti leterhelt napok után azonban immár ez 
is gördülékenyen halad. „A gazdák elfogadták, megszokták, 
sőt sokan a rendszer napközbeni terheltsége miatt inkább dél-
után dolgoznak” – fűzi hozzá az intézmény vezetője. Leszöge-
zi viszont, hogy a területalapú támogatási igényléseket a május 
16-i dátum után a polgármesteri hivatalok helyett már csak a 
területi APIA-irodáknál fogadnak el. Az összegből levonandó 
napi 1 százalékos késedelmi büntetés persze ez esetben is él.

Gyakorlatilag mind a tavaszi búza, 
mind a zab esetében lezárultak a 
vetési munkálatok, míg a pityóka 
esetében még közel ezer hektáron 
várat magára a vetési szezonzárás. 

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A burgonya megmenekült, a 
virágzó gyümölcsfákban és 
a sarjadó kalászosokban vi-

szont komolyabb károkat okozott a 
múlt hétvégi lehűlés – mondta el teg-
nap lapunknak Török Jenő, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Igazgatóság vezetője. A kárfel-
mérés még javában zajlik. Megyénk-
ben ugyanakkor immár a végéhez kö-
zelednek a tavaszi vetési munkálatok 
is, az idénre várt területnagysághoz 
legközelebb, 99,2 százalékos vetési 
szinten a tavaszi búza áll: a kalászos 
kultúrából megyénk területéből eddig 
1013 hektáron került a mag a földbe, 
de az eddig bevetett 3758 hektáros 
nagyságrenddel 98 százalékban szá-
mít teljesítettnek a zabbal kapcsolatos 
vetési munka is. A vártnál kisebb terü-
letet az  igazgatóság munkatársai egy-
előre csak a zöldségek és a tavaszi árpa 
esetében mértek. Utóbbi ellenben, a 

több mint 5200 hektáros vetési ada-
tok alapján egyre népszerűbbnek tű-
nik a Hargita megyei gazdák körében, 
hasonlóan a takarmányozásra használt 
silókukoricához. A zöld növény ter-
mesztése Török magyarázata szerint 
a távolabbra eső hegyi kaszálóterüle-
tek felhagyásával magyarázható, így a 
nagyobb jószágtartó gazdák számára a 
széna onnan történő hazaszállításával 
szemben így mára mind költségében, 
mind bajlódásában a silókukorica 
vonzóbbá vált. A tavaszi kultúrák 
közül természetesen a prímet a bur-
gonya viszi: az eddig több mint 9800 
hektáron földbe került gumós növény 
Török Jenő szerint 92 százalékban 
hozta az előzetes számításokat, ám a 
10 ezer hektár fölé prognosztizált pi-
tyóka-területnagyságra a szakember 

szerint a burgonya jó ára miatt idén 
még legalább 500-600 hektárral fejel-
nek rá a gazdák. „A burgonya azon-
ban pusztán a jó ár miatt nem tud 
olyan látványosan nőni, mint az első 
ránézésre várható lenne. A burgonya 
ugyanis – a búzával vagy kukoricá-
val szemben – tipikusan az a növény, 
amely nagy mennyiségű vetőmagot 
igényel, ami a termelő részéről igen 
jelentős befektetéssel jár. Emiatt a 
piaci kereslet növekedésére nem tud 
egyik évről a másikra éppolyan gyor-
san reagálni, mint például a kukorica, 
amiből egy-egy újabb terület beveté-
séhez 15-20 kiló vetőmag is elégsé-
ges” – magyarázza Török, hozzátéve, 
a pityóka esetében ezért a hiánytól a 
túltermelésig eljutó ciklikusság is há-
roméves szokott lenni. 

hírfolyam

> Ellenzi a külföldiek romániai földvá-
sárlását Tabără. Ösztönzi a külföldi befekte-
téseket a mezőgazdaságban, de határozottan 
ellenezni fogja a külföldiek mezőgazdasági 
területvásárlását megengedő jogszabály-mó-
dosítást – jelentette ki Valeriu Tabără mező-
gazdasági miniszter. „Nem adunk el mező-
gazdasági területet azoknak, akik nem román 
állampolgárok, mindegy, hogy arabok vagy 
mások, fehérek, feketék, szőkék vagy kékek” 
– állította a miniszter, válaszul államtitkára, 

Adrian Rădulescu vasárnapi nyilatkozatára, 
aki arab befektetők romániai földvásárlási 
szándékáról beszélt. Az államtitkár szerint 
arab befektetők az országban vételi céllal ki-
terjedt, 2 ezer és 5 ezer hektár közötti termő-
földterületeket keresnek, de mint hozzátette, 
érdekeltek lennének a romániai gazdákkal 
való társulásban is. Ez esetben az arabok biz-
tosítanák a föld műveléséhez szükséges finan-
szírozást, cserébe a termés legalább 70-80 szá-
zalékát kérik. Tabără azonban rámutatott: a 
törvény szerint csak romániai állandó lakhely-
lyel, illetve székhellyel rendelkező magán- és 

jogi személyek vásárolhatnak területeket. „A 
napokban szóba került, hogy vásárolhatná-
nak-e nem romániai illetőségű személyek te-
rületeket. Amíg Tabără a miniszter, ez teljes 
ellenkezésbe ütközik” – szögezte a tárcave-
zető. Az Európai Bizottság egyébként tavaly 
decemberben engedélyezte, hogy Románia 
és Bulgária a csatlakozási szerződésben le-
szögezett, 2014-es határidő lejárta előtt is 
lehetővé tegye más EU-s állampolgároknak 
mezőgazdasági területek vásárlását, ám nem 
tartja szükségesnek az átmeneti időszak 
csökkentését.
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Megcsípte a Fagy a sörárpát

Felemás hargitai tavasz

Agrárgazdaság

Idén is 180 ezer hektárra kérnek a gazdák támogatást fotó: domján levente

hIrDetés

Zabvetés Csíkszentlélek határában: kiváló magágy, májusi faggyal  fotó: domján levente

Fontos a vetésforgó

A vetésforgó betartása jelenti a be-
tegségek és kórokozók elleni legol-
csóbb védekezést – hangsúlyozza 
Török Jenő. A szakember szerint 
az étkezési burgonya termelésére 
használt parcellák legkevesebb há-
roméves vetésforgót, míg a vető-
magburgonya esetében négyéves 
vetésforgót kíván. „A burgonya 
után leginkább az őszi búza aján-
lott, de a kalászosok közül első 
vetésforgóként szóba jöhet még a 
takarmánybúza is. Ez nagyon prak-
tikus, hisz a burgonya után a földet 
általában elég csak tárcsázni, a szán-
tást meg lehet spórolni, ami pedig 
mind az ezzel járó költség, mind a 
talaj forgatásával járó vízveszteség 
csökkentéséből is fontos” – ma-
gyarázta Török Jenő. A vetésforgó 
harmadik évében a szakember – aki 
teheti – valamilyen takarmánynö-
vényt ajánl, cukorrépát, silókukori-
cát, bükkönyt, majd négyéves forgó 
esetén a sörárpát, másodvetésű, 
alászántásra használt zöldtrágyanö-
vénnyel – például repcével.


