
Dió egyáltalán, szilva alig, ribizli 
pedig csak mutatóban lesz idén a 
Székelyudvarhely környéki gyü-
mölcsöskertekben – mondták el 
tegnap lapunknak helyi agrármér-
nökök, gyümölcsöstulajdonosok 
a május eleji fagykár jelenleg 
mutatkozó kárnagysága kap-
csán. Sajnos úgy látják, gyenge 
gyümölcsév lesz az idei, nagy 
termésre így senki sem számít.
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Székelyudvarhely, Szé kely ke resz
túr, Farkaslaka és a Nyikó
mente térségében a május eleji 

fagy jelentős károkat okozott, ötven 
százalékban minden lefagyott – je
lentette ki tegnap lapunknak Jakab 
Árpád, a székelyudvarhelyi növény
védelmi központ vezetője. Mint 
magyarázta, a fagy által érintett 
gyümölcsfáknál már nem lesz meg
termékenyítés, beporzás, így pedig 
gyümölcs sem várható. „A szilva 
esetében féltermésre számíthatunk, 
az alma viszont gyönyörűen virág
zik, így ha nem lesz további jégkár a 
nyár során, akkor almaügyben még 
van remény” – közölte a szakember, 
aki szerint a beporzásban nagy sze
repet játszó méhek idén a hosszan 
kinyúlt tél és a hűvös, hideg idő 
miatt nem tudtak időben munkába 
állni. Jakab mérnök további, a gyü
mölcsösöket érintő problémaként 
sorolta, hogy a sok esőzés miatt 
nem lehetett a fákat kellőképpen 
vegyszerekkel védeni, ez meg is lát
szik: elég nagy az elszáradás, majd
nem oda az egész évi termés.

A szilvafák esetében sajnos egy
általán nem lát mozgást Vass Árpád 
oroszhegyi gyümölcsöstulajdonos 
sem. „Nem látok indulást, nem 
lesz termés rajtuk” – mondta el a 
téma kapcsán megkeresésünkre a 
termelő. Vass szerint döntően a ha
vazás, fagy tette tönkre a termést, 
de Oroszhegy térségében is gondot 
okozott, hogy a méheket tulajdono
saik még a beporzási szezon kezde
te előtt – a gyümölcsfatulajdonos 
szempontjából – túl korán elvitték. 
„Az sem volt, ami a beporzást el
végezze, gyengébb is lesz a termés” 
– panaszolja. Vass szintén az alma
fákat emelte ki pozitív példaként, 
hozzátéve „ha nem történik valami, 
normális termés várható”.

Jakab Antalnak Farkaslaka ha
tárában vannak gyümölcsösei. A 

tizenöt évnyi tapasztalattal rendel
kező gazdánál sem rózsás a hely
zet, ám Jakab kissé másképpen áll 
a történethez. Azt mondja, „a dió 
lefagyott, de az amúgy is cseme
gének számít, a földközeli ribizlit 
is megcsípte a fagy, a szilvával pe
dig az a helyzet, hogy tavaly elég 
nagy termés volt, és a szilvafák 
csak minden harmadiknegyedik 
évben tudnak jó termést adni, így 
idén nem is lehet kilátás sok gyü
mölcsre. „Nem a fagy miatt nincs, 
hanem mert ilyen a természet” – 
magyarázta a farkaslaki gyümöl
csöskert gazdája. Jakab Antal sze
rint nagyban befolyásolja a termés 
milyenségét, mennyiségét az is, ho
gyan gondozzuk gyümölcsfáinkat. 
„Gyümölcsöseink gondozatlansá

ga is probléma. Ha baj van, ráfog
juk a fagyra, ám úgy látom, a fő baj 
inkább az, hogy nem gondozzuk a 
fákat megfelelőképpen. Rendsze
resen gondoskodni kellene például 
a tápanyagutánpótlásról, trágyáz
ni, műtrágyázni kellene a fákat, 
hisz csak így kapnak meg bizonyos 
anyagokat. Ugyanakkor mivel 
földjeink savasak, szükség lenne 
vásárhelyi mészporra is, mely a ta
lajt egy kicsit lúgosítja, illetve nem 
utolsósorban metszeni is kellene a 
fákat” – sorolta Jakab. A farkaslaki 
gazda bizonygatja, kéthektárnyi 
almását, ha nem is mintaszerűen, 
de közel tizenöt éve jól gondozgat
ja, ennek eredményeként, időjárás 
ide vagy oda, minden évben van 
gyümölcse.

hírfolyam

> Foglalkoztatás: a napszámostörvény 
lehetőségeit is kiaknázzák a homoródmenti 
közbirtokosságok. Illegális foglalkoztatást, 
illetve a területi munkaügyi felügyelettel 
való legkisebb konfliktust is kerülendő 
idénymunkásaikat az új napszámostörvény, 
míg állandó munkatársaikat munkaszerző
dés alapján foglalkoztatják a homoródmenti 
közbirtokosságok – mondták lapunk ér
deklődésére a térségi közbirtokosságok ve
zetői. A homoródalmási közbirtokosság nál 

például három személy dolgozik az irodán: 
az elnök, az erdő és legelőgazda, valamint 
a könyvelő – mindannyian munkaköny
ves alkalmazottak. „Két alkalmazottunk 
foglalkozik erdőkitermeléssel, tulajdon
képpen a tűzifa kivágásával, ugyanis min
den erdőjogra egy méter tűzifát adunk” 
– magyarázta lapunknak Sándor Kálmán. 
Az almási közbirtokosság elnöke elmond
ta, a fát házhoz szállító traktorista és a fa
kitermelést végző láncfűrészes egyaránt 
munkaszerződéssel van alkalmazva. „A 
közbirtokosság egyedüli tulajdonos az Al

más Comp Kft.ben, amelyen keresztül vé
gezzük az erdészeti munkákat, az elültetett 
fák ápolását. Ezekre a munkákra már az új 
napszámostörvény alapján foglalkoztat
juk az embereket, tízet, tizenötöt, mikor 
mennyit, ez változó. Egy regiszterbe ve
zetjük a neveket, a tulajdonképpeni nap
számosok pedig mindennap megkapják a 
pénzüket, az adó kifizetését viszont nem 
bízzuk rájuk, ezt mi magunk intézzük” 
– mondja Sándor Kálmán, hozzátéve: 
„Éppen kapóra jött a napszámostörvény.” 
„Homoródkarácsonyfalván egy személy, a 

közbirtokossági titkár van teljes normás 
munkakönyvvel, minimálbérrel alkalmaz
va” – mondja Orbán Csaba. A karácsony
falvi közbirtokosság elnöke tavaly három, 
legelőtakarítást végző személlyel kötött 
civil szerződést. „Akkor még nem jelent 
meg a napszámostörvény, amit minden
képpen jó dolognak tartok. Civil szerző
déseink idénre szólnak, s ebben az évben 
már nem áll szándékunkban senkit sem 
alkalmazni. Ha mégis, akkor valószínűleg 
a napszámostörvény betűi szerint járunk 
majd el” – mondja Orbán. ( Jakab Árpád)
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Felezi az uDvarhelyi gyümölcSterméSt a hónap eleji Fagykár

„Oda az egész évi munka!”
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Elfeketedő, leszáradó hajtások mutatják a május eleji fagy pusztításait  fotó: balázs attila
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