
Románia 2007-es európai uniós 
csatlakozása óta egyre több 1 és 5 
hektár közötti parcellát számoltak 
fel és olvasztottak be jelentősebb, 
50 hektár fölötti nagyságrendű ter-
mőterületekbe a gazdák – derült 
ki az Országos Statisztikai Intézet 
legfrissebb, birtokstruktúrával kap-
csolatos adataiból.
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Az utóbbi négy esztendő során 
17 százalékkal csökkent az 1 
és 5 hektár közötti nagyság-

rendű mezőgazdasági területek rész-
aránya, míg az 50 hektárnál nagyobb 
területeké 57 százalékkal gyarapodott 
– derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) legfrissebb agrár jelle-
gű adataiból. A területek méretbeli 
változása számos szakember szerint 
egy egészséges folyamatot takar, a 
birtokméret növekedésével ugyanis a 
gazdálkodás hatékonysága is javulhat. 
Az INS jelentése szerint 2007-ben a 
gazdálkodók országos szinten össze-
sen 2,4 millió hektárnyi 1 és 5 hektár 
közötti mezőgazdasági területet bir-
tokoltak, addig ez a tavalyi esztendő 
végére már 2 millió hektárra csökkent. 
Ezzel egyidejűleg az 50 hektárnál na-
gyobb területen gazdálkodó farmok 
országos viszonylatban 500 ezer hek-
tárral, 5 millióról, 5,5 millió hektárra 
„gazdagodtak”.

A mezőgazdasági tárca illetéke-
sei szerint e folyamatnak megvolt a 
hozadéka az üzleti forgalom szem-
pontjából is: a területfelvásárlások 
ugyanis a becslések szerint közel 
félmilliárd eurós üzletet jelentenek. 
A mezőgazdasági területek felvá-
sárlásában egyes becslések szerint 
a Romániában bejegyzett, külföldi 
érdekeltségű cégek járnak élen, kül-
földi magánszemélyeknek ugyanis 
tilos termőföldet vásárolni.

Valeriu Tabără mezőgazdasági 
miniszter szerint az utóbbi évek során 
egyre nyilvánvalóvá vált a tagosítási 
folyamat, amely eredményeként csök-
kent a viszonylag kisebb területeken 
gazdálkodók száma, de nőtt a nagy 
farmoké, illetve az általuk megművelt 
területek nagysága. A szaktárca terve 
szerint – miszerint pótlólagosan meg-
adóznák a megműveletlen mezőgaz-
dasági területeket – serkenthető lett 
volna a tagosítás folyamata, ugyan-
akkor a parlagadóból az állami költ-
ségvetés is mintegy 200 millió eurós 
bevételre tehetett volna szert. A jelek 

szerint azonban a parlagadó bevezeté-
sére nem kerül sor, az okot illetékesek 
az amúgy is sok romániai adónemmel 
indokolják.

A tárcavezető ugyanakkor a 
napokban egy újabb elképzelésről 
beszélt: e szerint az állami földbirto-
kokat kezelő ügynökség (ADS) mű-
ködési szabályzatát a mezőgazdasági 
területek vásárlásával és értékesítésé-
vel bővítené ki. Tabără szerint ilyen-
képpen lehetőség lenne a tagosítás 
terebélyesítésére, s az ügynökség által 
megvásárolt földek utólagos eladására 
vagy bérbe adására. A birtokügynök-
ség így a tárcavezető megfogalmazásá-

ban amolyan földalapi bankká válhat-
na. A jelenleg hatályos jogszabályok 
alapján viszont a birtokügynökség 
nem vásárolhat területeket, annak 
hatásköre az állami tulajdonú mező-
gazdasági-kereskedelmi társaságok 
privatizálására, illetve az általuk bir-
tokolt területek bérbeadására terjed 
csak ki. Amúgy a birtokügynökség 
jelenleg országos viszonylatban 340 
ezer hektárral rendelkezik, jobbára 
az ország déli megyéiben: így például 
Brăila megyében 69 ezer hektárral, 
Călăraşi megyében 52 ezer hektárral, 
míg Dolj megyében 20 ezer hektárral 
rendelkezik.

hírfolyam

> Mesterséges megtermékenyítés. Záró-
vizsgára állva, az első Hargita megyei beondózó 
tanfolyam végzősei adtak tegnap számot tudá-
sukról – mondta el lapunknak Máthé Emma, 
a Hargita Megyei Agrárkamara igazgatója. A 
vizsgára a Hargita Megyei Fajtanemesítő és Sza-
porodás-biológiai Intézet csíkzsögödi központ-
jában került sor. A kurzust szervező agrárkamara 
vezetője elmondta, a képzés kezdetekor beiratko-
zó harminc gazda már a rákövetkező két-három 
nap alatt jelentkező érdeklődők nyomán 45 sze-

mélyre duzzadt, végül tegnap délelőtt ennyien 
is adtak számot a mesterséges megtermékenyí-
tés terén három hét alatt elsajátított elméleti és 
gyakorlati tudásukról. A gazdák elméleti felké-
szítését Sólyom Gizella állattenyésztési mérnök, 
Miklós Levente állatorvos, valamint Száz Ilona 
vállalta magára, míg a gazdák gyakorlati oktatá-
sára Molnár Csaba állatorvos felügyelete alatt 
Csíkszentimrén, Kencse Géza tehénfarmján 
került sor. „A beondózó tanfolyamot a gazdák 
igénye hívta életre, mivel előtte megyénkben 
még ilyen nem volt, premiernek is számít. A 
képzésen részt vettek közül tudását hasznosít-

va immár minden gazdálkodó a saját farmján, 
állatorvosi segítség nélkül is, maga végezheti a 
tehenek beondózását, mind pénzt, mind fárad-
ságot takarítva ezáltal meg” – tette hozzá Máthé 
Emma, aki külön értékelendőnek tartotta, hogy 
a most végzett gazdák között nemcsak fiatalok 
voltak. „Külön gratuláltam is a végzősöknek, 
mivel jól tudom, a gazdaembereknek negyven-
ötven év fölött már nem épp a legkönnyebb visz-
szaülni az iskolapadba” – vallja az agrárkamara 
igazgatója. A tegnapi nap sikeresen vizsgázó gaz-
dák diplomáikat várhatóan egy hónapon belül 
vehetik kézhez.
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Változott a birtokszerkezet

Agrárgazdaság

Hirdetés

Csődtől védik a zöldségágazatot

Több ezer állásba 
kerül a zöldségpánik

az agrárminiszterek mellett immár az egészségügyi 
tárcavezetőknek is fejtörést okoz a hasmenést elő-
idéző fertőzött zöldségek eredetének felderítése. az 
európaivá terebélyesedő pánik viszont több tízezer, 
agráriumban foglalkoztatott állásába kerülhet.

domján Levente
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Több mezőgazdasági cég bukásához, Európa-szerte 
pedig több tízezer, a zöldségtermesztésben foglal-
koztatott állásába kerül a hasmenést okozó ubor-

kafertőzés körüli vaklárma – állította tegnap lapunknak 
Haschi András, a román mezőgazdasági tárca Magyaror-
szág uniós elnöksége idejére kirendelt megfigyelője az Unió 
mezőgazdasági minisztereinek keddi debreceni informális 
tanácskozását összegezve. A csíki szakember szerint a főleg 
Németországban tomboló vírusos fertőzés szinte teljesen 
háttérbe szorította a találkozó tervezett napirendi pontjait, 
így természetesen a fertőzés nyomán kialakult helyzet keze-
lése, illetve a zöldségtermékekbe vetett fogyasztói bizalom 
visszanyerése lesz a tárcavezetők következő hetekben, pon-
tosabban június 17-i tanácskozásának főtémája is.

„Természetesen most mindenki arra koncentrál, hogyan 
tudják helyrehozni a jelenleg kialakult helyzetet. Jelen pilla-
natban ugyanis, ami a fertőzést illeti – mert már nem nevez-
hetjük uborkafertőzésnek –, a labda az egészségügyi tárcához 
került át. A vaklárma miatt viszont akár több tízezer ember 
veszítheti el munkahelyét amiatt, hogy Európában drasztiku-
san lecsökkent a zöldségfogyasztás” – mondta el Haschi. Hoz-
zátette, az egyelőre ismeretlen eredetű zöldségfertőzés miatt 
valószínűleg több mezőgazdasági vállalkozás is be fog bukni. 
„Most nemcsak kifejezetten Spanyolországról beszélek, hisz 
a debreceni találkozón a görög agrárminiszter is arra panasz-
kodott, a németországi pánik nyomán náluk is alig vásároltak 
zöldséget az elmúlt napokban. Pánik tört ki az európai lakos-
ság körében, és ezt a helyzetet meg kell oldani, ami viszont 
nem egyszerű dolog” – magyarázta lapunknak Haschi.

Hasonlóan vélekedett a debreceni találkozón Dacian 
Cioloş, az Európai Bizottság Románia által delegált me-
zőgazdasági biztosa is. Az Unió agrárbiztosa szerint gyors 
reagálással kell visszaállítani a fogyasztói bizalmat, mert „a 
bizalmi válságnak komoly gazdasági hatása lehet, ami visz-
szahat az ágazatra”. Hozzátette, megalapozatlanul nem sza-
bad vádolni egyes tagállamokat, óvatosan kell eljárni, felté-
telezéseket nem szabad hangoztatni, mert a hisztériakeltés 
nyomán csődbe mehet az Unió egész zöldségágazata, amit 
viszont már a gazdákon kívül a fogyasztók is megsínylenek.
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Nemzetközi kiállítás és vásáron!

Tisztelje meg kiállítóink 
erőfeszítéseit azzal,  
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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!
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CSÍKEXPÓ, AHOL A TERMÉK BESZÉL!


