
Bár a búzát néhol gabonarozsda tá-
madja, a burgonya szépen fejlődik, 
így az eddigiek alapján elfogadha-
tó terméshozamú évnek mutatko-
zik az idei, ám ezen a képen még 
sokat változtathat, ha beigazolód-
nak a meteorológusok júniusi–jú-
liusi időszakra aszályt jelző jósla-
tai – állítja Török Jenő, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Igazgató-
ság vezetője. A pityóka – de más 
növénykultúra – öntözésére pedig 
Hargita megyében nem sok gazda 
van felkészülve.
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Előbb a lisztharmat, most 
pedig a gabonarozsda kez-
di támadni a Hargita me-

gyei gabonatáblákat – mondta el 
lapunknak Török Jenő, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Igazgatóság vezetője, aki a 
permetezéses védekezésre szólítja fel 
a gazdákat.

Kezelni kell a gabonát
„Háromféle rozsdabetegség is lé-

tezik. A gabonatáblákban bizonyos 
években a sárgarozsda, máskor a bar-
narozsda jelenik meg. A levélbeteg-
ségtől nem könnyű megszabadulni, 
kezelésre van szükség, hisz általában 
minden évben vagy egyik, vagy má-
sik válfaja biztosan előfordul” – fűzte 
hozzá a szakember. A védekezést szol-
gáló szerek közül Török a csíkszeredai 
növényvédelmi hivatal legutóbbi elő-
rejelzésében szereplő permetező szere-
ket ajánlja, melyek jelentősen gátolják 
a gombabetegségek kialakulását, illet-

ve a már meglévők terjedését. Ilyen 
megyénkben is kapható felszívódó 
növényvédő szer a Nativo 300 SC, 0,8 
l/ha dózisban, Tilt 250 EC 0,5 l/ha 
dózisban, Mirage 45 EC 1 l/ha dózis-
ban, Riza 250 EW 0,5 l/ha dózisban, 
Bumper super 490 0,8 l/ha dózisban, 
illetve a Zamir 40 EW, amit hektáron-
ként 0,75 literes dózisban kell használ-
ni. Mindenesetre a levél- és gombabe-
tegségek kialakulásának kedveznek 
a hirtelen jövő záporok vagy pedig a 
reggeli ködös, párás levegő is – állítja a 
szakember, ami kapcsán elsősorban a 
búzát termelő gazdákat kéri nagyobb 
óvatosságra.

Szárazságtól féltik a pityókát
A burgonya esetében – ahol gépe-

sített technológiát alkalmaznak – a 
gazdák már túlvannak a gyomirtó 
szerek kiszórásán, illetve a sorok töl-
tögetésén, így Török Jenő szerint ösz-
szességében jól halad a növényápolás. 
A gyom elleni védekezést esetleg még 
csak a később földbe került burgo-
nyatáblákon nem végezték még el, de 
ahol nem a vegyszereket használják, 
ott a kapát állították már szolgálatba 
a gazdálkodók – fűzi hozzá a szakem-
ber. „Az eddigiek alapján elfogadható 
mezőgazdasági év mutatkozik. Akkor 
lesz baj, ha beválnak a meteorológiai 
jóslatok, mert nagyon sokan száraz 
júniusi, júliusi hónapra számítanak. 
A megfelelő csapadékmennyiség pe-
dig az előttünk álló időszak alatt a jó 
burgonyatermés szempontjából kü-
lönösen nagy jelentőséggel bír. A ta-
valyi év a sok eső miatt is nehéz volt, 
de ha nincs csapadék, akkor a beteg-
ségek ellen még nehezebben tudunk 

védekezni” – állítja a szakigazgatóság 
vezetője, hozzátéve, a szárazság még a 
tavalyi túl sok csapadéknál is jobban 
plafonálja a termést.

Miért nincs öntözőrendszer?
Kiemeli, a hatékony öntözőrend-

szerek kiépítésének gondolata sajnos 
mindig csak az aszályos időszak alatt 
kerül elő, így jelenleg – négy-öt na-
gyobb termelőt leszámítva – telepü-
lésenként, de Hargita megye szintjén 
is felkészületlenül állnak a termőpar-
cellák öntözési problémájához a gaz-
dák. „Pedig igény volna rá, csak nincs 
mindig közel a vízforrás a földhöz. A 
gazda tehát – ha csak egy átemelő 
pumpa vagy néhány méter cső vá-
sárlásáról lenne szó – áldozna rá, de 
sokszor a vízforrás nagy távolsága 
miatt a szándék pénz hiányában nem 
elegendő” – fűzi hozzá a szakember. 
Mint hozzáteszi, öntözési céllal idő-
ről időre felmerül a gondolat a régi 
kőbányák szigetelés révén való hasz-
nosításáról, és a télvízi csapadék-
mennyiségből való feltöltéséről, ám 
ez rendre a pénzhiányon, illetve a 
gazdák összefogásának hiányán bu-
kik el. „Egy hatékony öntözőrend-
szer kiépítése nagyon sokba kerül, 
a kivitelezéséhez és a működtetésé-
hez viszont a gazdák egyetértése is 
szükséges. Általában utóbbival szo-
kott probléma lenni. Árpát például 
nem érdemes öntözni, de a burgo-
nyát, cukorrépát, silókukoricát igen. 
Egy nagyobb öntözőrendszer kiépí-
tése tehát feltételezne egy fajta vetés-
kultúrák szerinti területrendezést is. 
Ezt pedig megint nem könnyű kivi-
telezni” – magyarázza Török.

hírfolyam

> Juh- és kecsketámogatás az állattartó 
gazdáknak. Június 15-ig nyújthatják be a Har-
gita megyei anyajuh- és kecsketartó gazdák 
idei évi támogatási kéréseiket a Mezőgazdasá-
gi Intervenciós és Kifizetési Ügynökség csík-
szeredai központjához. A tavaly több mint 76 
ezer anyajuh és közel 8 ezer anyakecske után 
igényeltek támogatást megyénkből a gazdák. 
Támogatást kérhetnek azok a  gazdálkodók, 
akik a kérelmezés pillanatában az Országos 
Farmnyilvántartó (RNE) adatbázisa szerint 

legkevesebb 50 anyajuh és/vagy 25 anyakecs-
kével szerepelnek, illetve az állatok folyó év 
március 31-ig betöltötték az egy évet. Az 
előzőleg kézzel kitöltött kérelmeket – a mel-
lékletekkel együtt – telefonos bejelentkezést 
követően az APIA Hargita megyei központ-
jában lehet benyújtani. Előjegyzési számot a 
0266–310148 vagy 0725–544074-es tele-
fonszámokon, munkanapokon 08.30–15.00 
óra között lehet igényelni. A gazdáknak a 
kérelemhez, illetve a fülszámokat növekvő 
vagy csökkenő sorrendben tartalmazó mel-
léklethez csatolniuk kell a személyazonos-

sági igazolvány másolatát, a farmszámra vo-
natkozó igazolást (card de exploataţie), vala-
mint bizonylatot egy működő folyószámlára 
vonatkozóan is. Jogi személyek és bejegyzett 
magánszemélyek esetében a cégbejegyzési 
másolatot/bírósági végzés másolatát/adó-
számra vonatkozó másolatot (copie Cod 
fiscal), a cégvezető személyét igazoló doku-
mentum másolatát is csatolni kell a kérelme-
zési dossziéhoz, valamint a személyi igazol-
vány másolatát. Fontos tudni, hogy minden 
kérelmezőnek farmregiszteri azonosítóval 
kell rendelkeznie, amit az APIA területi iro-

dáiban lehet megszerezni. Idén újdonságnak 
számít, hogy a 2009-es évhez hasonlóan, a 
juh- és kecsketartó egyesületeknek idén is 
láttamozniuk kell a támogatási kérelmeket. 
Ehhez a kérelmezőknek a törvényesen lét-
rejött juh- és kecsketartó egyesülettől egy 
bélyegzővel és aláírással ellátott bizonylatot 
kell csatolniuk a kérelmekhez. A Hargita 
megyei kifizetési ügynökségnél tavaly 633 
kérelem keretében 76 439 anyajuhra kértek 
a gazdák támogatást, míg a kecskékre vonat-
kozóan az APIA-hoz benyújtott 147 támo-
gatási kérelem 7872 egyedre vonatkozott.
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Gabonatáblát permetező traktor az alcsíki határban: egyre sürgetőbb a levélbetegségek elleni védekezés fotó: mihály lászló

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓ-

ÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2011. június 21-én 11.30-kor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt, árverés útján eladásra kerül 
az adós TAMÁS INDUSTRIE Kft. (fiskális lakhelye: 
Székelyudvarhely, Kadicsfalva utca 78. szám, Hargita 
megye, fiskális azonosítószáma: 525000) tulajdonát 
képező következő ingóság:

2004-es évjáratú TOYOTA AVENSIS 
személygépkocsi – HR 02 TOM 

34 425 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 
20. szám) a következő dokumentumokat: a megvá-
sárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át ké-
pező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A 
befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-
os folyószámlára (bejegyzési kód: 4246050) vagy 
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlatte-
vőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzsköny-
vi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi sze-
mélyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a 
személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális 
hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből 
kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitű-
zött időpontban és a megnevezett helyen személye-
sen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot for-
málnának a szóban forgó ingóságra, hogy arról az ár-
verést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. május 31-én 
kifüggesztették.


