
Virágzó üzlet lehet a mangalicatartás

„A jó szalonnának 
mindig lesz piaca”

míg a mangalicából készült sonka és szalonna nyuga-
ton mára feláras presztízstermékként értékesítődik, ad-
dig a hazai tenyésztőket piacra kerülési alapfeltételként 
a kisvágóhidak hiánya is hátráltatja. Hargita megyében 
így is egyre többen látnak jövőt a mangalicatartásban.

D. L.

Első ízben találkoztak és beszélték át a közös boldo-
gulás lehetőségeit a megyei önkormányzat kezde-
ményezésére tegnap a Hargita megyei mangalica-

tartó gazdák. A javarészt Gyergyóból, a Csíki-medencéből 
és Székelykeresztúrról érkező állattartók között – előbb az 
ajánlás, majd a tanácskozás végére már az alapítóként be-
lépni kívánók szintjén is – szóba került a megyei mangali-
catenyésztő egyesület létrehozása, hisz mint Márton István, 
a megyei önkormányzat vidékfejlesztési közhasznú társasá-
gának vezetője fogalmazott, a megyei tanács a gazdákat kü-
lön-külön támogatni nem tudja, de a szakmai egyesületbe 
tömörülteket igen.

A tegnapi találkozón egyébként kiderült, Hargita megye 
szintjén egyre több gazda lát fantáziát a mangalica sertés te-
nyésztésében, ám az értékesítés – és így az állománybővítés is 
– egyelőre még csak a házi sertés árához képest felárat fizetni 
képes szűk fogyasztói táborhoz kötött. Pedig Molnár Attila, 
a kézdivásárhelyi hagyományos hentesárukat készítő M&Co 
Kft. tulajdonosa szerint az ízletes, finom szalonnának mindig 
lesz piaca. Példaként Németországot említette, ahol egy kiló – 
kellő odafigyeléssel elkészített – mangalicaszalonnáért a vevők 
akár három-négy kiló pecsenyehús árát is hajlandók kifizetni. 
De hasonló példaként említették többen az olasz- és spanyol-
országi mangalicasonka – nem egy esetben kilónként 80-90 
eurót is elérő – luxusárát is. A találkozó keretében a megye-
házán összegyűlt tizennégy mangalicatenyésztőnek amúgy 
Molnár Attila a mangalicahús feldolgozása kapcsán szolgált 
hasznos tanácsokkal, rámutatva a hagyományostól eltérő 
sertéshús-kezelési technikákra is. Előadása során többször is 
kiemelte, noha a mangalica és a többi sertés zsírja között sem-
mi különbség nincs, a mangalica nagyobb zsiradékfelhalmo-
zó képessége miatt kolbásztöltéskor a megszokotthoz képest 
a szalonnát szűkebben, a vörös húst bővebben kell mérni. A 
mangalicából készült terméket nem szabad hőhatásnak ki-
tenni, így csakis a lassú lefolyású, hideg füstölés jöhet szóba. 
A kézdivásárhelyi szakember tanácsai után Fazakas Attila 
székelykeresztúri tenyésztő a saját, négy év alatt kifejlesztett 
mangalica sertés tartási technológiáit mutatta be, alaposan 
kitérve a rideg tartással járó feltételekre és költségelemekre is. 
Tapasztalata szerint a mangalica beltartásra nem ajánlott, a 
saját rideg tartásra elkerített birtokán például legtöbb 15-20 
egyedet javasol egy hektárra.

hírfolyam

> Lemondásra szólítja fel Tabărăt az 
Agrostar. A román mezőgazdasági tárcának 
nincs összefüggő stratégiája, ezért uralják a 
piacot az importból származó külföldi ter-
mékek, épp ezért Valeriu Tabără mezőgaz-
dasági miniszter lemondását kéri az ország 
egyik legnagyobb, több mint 38 ezer tagot 
számláló mezőgazdasági érdekvédelmi szer-
vezete, az Agrostar. A szervezet szerint a kö-
vetkező időszakban átlagosan 3-5 százalék-
kal drágulnak a mezőgazdasági termékek: 

ezt viszont már elsősorban a kedvezőtlen 
időjárással és a nemzetközi viszonyokkal 
magyarázzák. „A Mezőgazdasági Miniszté-
rium nem szólhat bele közvetlen módon az 
árak szabályozásába, de megteheti az ágazati 
politikával, ami jelen pillanatban teljes mér-
tékben hiányzik. Lehet intézkedéseket hoz-
ni, amelyek bátorítják a befektetőket és nö-
velik az európai alapok lehívását” – állította 
Ştefan Niculae, az Agrostar elnöke. Vélemé-
nye szerint a mezőgazdasági stratégia hiánya 
a gazdák helyzetének súlyosbodásához ve-
zet, és az élelmiszerek magas ára pedig egyre 

jobban megterheli a hazai háztartásokat. „A 
jövőben éleződik a föld élelmiszertartaléka-
iért vívott harc és bár Romániának jelentő-
sek a potenciáljai, mégis a drága, külföldről 
behozott áruk piacává válik. Valeriu Tabără 
úr azt állítja, hogy Romániát nem érinti az 
élelmiszerválság, túlzott optimizmusa azt 
mutatja, hiányzik belőle a realizmus” – tette 
hozzá Niculae.

Május elején a Romalimenta elnöke, 
Sorin Minea a következő 2-3 hónapban 10-
12 százalékos élelmiszerár-drágulást jósolt. 
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) ada-

tai szerint az idei év első négy hónapjában a 
burgonya ára 30 százalékkal nőtt, más zöld-
ségeké és zöldségkonzerveké 21,2 százalék-
kal, a cukoré 17,56 százalékkal – az élelmi-
szerek áprilisban összességében több mint 5 
százalékkal voltak drágábbak, mint tavaly év 
végén. Tabără az Agrostar és a Romalimenta 
árnövekedési várakozásai mögött azonban 
spekulációt sejt. Mint fogalmazott, „úgy 
látszik, folytatódik” a médiában bejelentett 
drágulások módszere, annak minden követ-
kezményével, beleértve „a piac spekulatív re-
agálását” is az ilyen információkra.
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TELT HÁZ a 19. CSÍKEXPÓ
Nemzetközi Kiállítás és Vásáron!

Tisztelje meg kiállítóink 
erőfeszítéseit azzal,  

hogy ellátogat  
a VÁKÁR LAJOS  

Műjégpályára

2011. június 2–5. között.

Autók, kerti bútorok, kertészetek, élelmiszerek, ruhaneműk, 
zöldenergia, korszerű ipari termékek, testápoló szerek, háztartási 
cikkek, katonai és munkaruházatok, bútorok és rengeteg más ter-
mék közel 100 kiállító bemutatásában!

A BELÉPŐ INGYENES!

CSÍKEXPÓ, AHOL A TERMÉK BESZÉL!

A hideg idő miatt a dunai akác 
és a repce gyengébben, a Kárpá-
tok déli oldalain levő „második 
akác” viszont már jobb termés-
sel kecsegtette a hargita megyei 
vándorméhészeket – mondta el 
lapunknak Lázár Tibor, a Hargita 
megyei méhészegyesület elnöke.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Az olténiai repcén kezdték az 
idei évet a Hargita megyei 
vándorméhészek. A hideg, 

esős idő miatt bár a hozam alacsony 
lett, a Kárpátok déli oldalain levő 
akácerdők jó közepes terméssel kár-
pótolják a méhészeket – tudtuk meg 
Lázár Tibortól, a Hargita megyei mé-
hészegyesület elnökétől (képünkön). 
„A méhészeink még húsvét előtt el-
indultak az olténiai repcére, de az úti 
célnak része az olténiai akác is. Sajnos 
a legkorábbinak számító dunai akác-
nyílást és a repce begyűjtését az épp 
beköszöntött hideg idő is nehezítet-
te, emiatt ez nagyon gyenge lett. A 
méhészeink most feljöttek a Piteşti 
és Slatina közötti térségben levő, a mi 
szóhasználatunkban második akác-
ra, ahol viszont már úgy tűnik, hogy 
jobban boldogulnak, és egy jó köze-
pes termésnél tartanak. De – épp az 
imént beszéltem egy kollégámmal 
– már azt vizsgálják, mikor lehet át-
jönni a Szeben és Medgyes közötti 

területekre is, az ún. harmadik akác-
ra” – mondta el a méhészegyesület 
elnöke. A szakember szerint Hargita 
megyéből jelenleg több mint tizenöt 
méhész van úton, átlagosan legalább 
száz-kétszáz méhcsaláddal. Hozzá-
teszi, bár a vándorméhészek száma 
kevésnek tűnik, mégis ez esetben a 
legerősebb, legnagyobb állománnyal 
rendelkező méhészekről van szó.

Amennyiben viszont az időjá-
rás is engedi, a begyűjtés napokon 
belül, itthon, a hegyi málna virág-
zására időzítve kezdődhet, ami az 
északi fekvésű oldalakon akár július 
közepéig is elhúzódhat. „De ván-
dorméhészeink nem várják meg, 
hogy lejárjon a málna, hanem vagy 
párhuzamosan vagy pedig egymás 

után próbálják kihasználni a dob-
rudzsai hárs és a bărăgani naprafor-
gó virágzását is. Az igazság az, hogy 
az jobban ad, mint az itteni málna, 
tehát a rövid idő alatt többet is tud-
nak ott megfogni” – tette hozzá 
Lázár István.

A helybeli méhészek viszont, 
akik nem vándoroltatnak, Lázár sze-
rint a lényeget most a családok erősí-
tésére helyezik, de a virágporszezon 
jó két hete számukra is elkezdődött 
már – még a hűvösebb klímájú csíki 
zónában is. „A napokban úgy érte-
sültem, hogy a virágport nagyon 
szépen gyűjtötték, és körülbelül egy 
hét múlva itt is elkezdődik a hordás, 
ami eltart július derekáig” – fogal-
mazott a szakember.

GyENGE rEPCE-KEZdET uTÁN jobb AKÁC-foLyTATÁS

Felemás vándorméhész-siker


