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> Székelygyümölcsös gazdák Horvát-
országban. Egyhetes horvátországi szakmai 
tanulmányutat szerveztek a Székelygyümölcs 
Egyesület munkatársai Hargita megyei gyü-
mölcstermesztésben és -feldolgozásban érdekelt 
gazdák számára. A látogatás célja az volt, hogy 
a csapat személyes tapasztalatokat szerezzen a 
helyi mezőgazdálkodás által nyújtott lehetősé-
gekről, illetve az általa támasztott kihívásokról 
egy olyan mostoha körülményekkel rendelkező 
földrajzi területen, mint Brac-szigete. A szigeten 

a helyi gazdálkodás sikerét és az ottmaradást 
egyetlen szóban lehet kifejezően összefoglalni: 
együttműködés – összegezte a tapasztaltakat la-
punknak Már István, a Székelygyümölcs Egye-
sület elnöke. „Ezen a területen vannak száz évnél 
régebbi szövetkezeti együttműködések is, ame-
lyek mind a mai napig összefogják, támogatják 
és segítik a helyi gazdák megmaradását és boldo-
gulását. Az utat elsősorban az egyesületben te-
vékenykedő gazdák részére szerveztük, viszont 
sok olyan jelentkező is akadt, aki nem tagja a 
szervezetnek, de érdeklődést mutat az egyesület 
munkája iránt, foglalkozik gyümölcstermesz-

téssel vagy éppen keresi a jövőbeni együttmű-
ködési lehetőségeket” – érvelt Már István. Az 
egyhetes szakmai út során három szövetkezet-
hez látogattak el: „Az első nap Postira faluban 
voltunk, és ott a helyi Olivabogyó Termesztők 
és Feldolgozók Egyesületét látogattuk meg. 
Az egyesületnek több mint 80 tagja van és 
közel hatvan évvel ezelőtt alakult meg annak 
érdekében, hogy a szigeten élő termelők jobb 
áron tudják értékesíteni a termésüket. Az el-
múlt évek alatt sikerült létrehozniuk egy saját 
olajbogyó-feldolgozó üzemet, amelynek révén 
messze földön híres és egészséges olajat tudnak 

előállítani és forgalmazni. A minőség folyama-
tos biztosítása érdekében megalkották a saját 
védjegyüket is, ezzel további hírnevet tudtak 
szerezni munkájuknak és termékeiknek” – 
magyarázta a Székelygyümölcs Egyesület el-
nöke. Az olivabogyó-termelés Brac-szigetén 
teljes mértékben biogazdálkodási módszerek-
kel történik, ezért a talaj trágyázását a helyi ju-
hokkal oldják meg, amelyek száma a szigeten 
meghaladja a 25 ezer darabot. Ehhez viszont a 
juhok egész évben szabadon legelhetnek min-
den olyan kertben és ligetben, ahol olivabogyó-
ültetvény van. (Máthé László Ferenc)
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VisszaVeti a pityókaterméshozamot a jég

Gyógyítják a sebeket
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– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám– 
versenyvizsgát hirdet két vezetői – 

köztisztviselő  állás betöltésére:

a megyei utak igazgatóságán: 

igazgató 

Részvételi feltételek:
– technikai egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-

as újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai;
– minimum 3 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

a közbeszerzés és közszállítás igazgatóságán:
igazgató

Részvételi feltételek:
– egyetemi  végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-

as újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai;
– minimum 3 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsgák időpontja: 2011. július 21., 10 
óra (írásbeli) és 2011. július 23. (szóbeli vizsga).

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsá-

nak székhelyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől – 
a Hivatalos Közlöny III. részében – 20 napon belül. 

Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyom-
tatványokat, valamint bővebb felvilágosítást a Hargita 
Megyei Tanács Menedzsment igazgatóságán – hu-
mánerőforrás-részlegen – kaphatnak az érdeklődők 
(134-es iroda, 0266–207700/belső 1408-as vagy 
1406-os telefonszám).

Borboly Csaba
elnök

AZ RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALIST S.P.R.L.
– Marosvásárhely, G-ral Gh. Avrămescu utca 4. szám –
A Csíkszereda, Majláth Gusztáv Károly tér 6. szám alatti szék-

helyű csődbe ment HROUTE SERV Kft. jogi felszámolói minő-
ségében folytatja az adós vagyonállományába tartozó ingó javak 
értékesítését nyilvános árverés révén

Az eladásra kerülő javak: két darab Dacia D 1.9-es személy-
gépkocsi – 7650 lej/db; Hongda vízszivattyú – 490 lej; MS25-ös 
szóróberendezés – 950 lej; Solo 471 KAT típusú fújtató – 450 lej; 
kaszálógép – 75 lej; kaszálógép – 220 lej; leltári tárgyak (hat darab 
fogas – 4 lej/db.; három darab poros tűzoltókészülék – 19 lej; két író-
asztal – 34 lej/db.; szekrény – 75 lej; irodai kisszekrény – 25 lej). 

Az árverésre 2011. július 4-én 13 órától kezdődően kerül sor a 
Tricohar MC Rt. székhelyén, Csíkszereda, Szentlélek u. 66. szám 
és hetente megismétlődik ugyanazon az órában a hétfői napokon, 
amíg sor kerül a javak értékesítésére. Az árverésen azon jogi vagy 
magánszemélyek vehetnek részt, akik befizetik a jogi felszámoló-
nak az árverés időpontja előtt legalább két nappal a kikiáltási ár 
10%-át képező részvételi garanciát, a részvételi illetéket. 
Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as és a 0756–086283-as 

telefonszámokon.

 hirdetések

réz-oxidos oldattal, valamint 
bi ostimulátorral (foszfor és en-
zim alapú) próbálják orvosolni a 
burgonyatáblákban jégeső által 
okozott károkat Tusnádon. A tár-
sulásba tömörült gazdák termés-
kiesésre számítanak.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Terméskiesésre számítanak a 
tusnádi krumplitermelő gaz-
dák, hiszen a mezőgazdasági 

társulások – a Nádas Mezőgazdasági 
Társaság, a Daco Impex és az Andy 
Zoofarm – által művelt 210 hektárból 
nyolcvan-kilencvenet elvert a jég az el-
múlt hétvégén. „A kötés pillanatában 
veszít energiát a krumpli, de nem tud-
juk előre pontosan felbecsülni a ter-
méskiesés nagyságát. Maximum össze-
hasonlíthatjuk azokkal a területeket, 
ahol nem volt jégverés” – nyilatkozta 
lapunknak György József. A Daco 
Impex ügyvezetőjétől megtudtuk, a 
károsult területek egy részére kötöt-
tek ugyan biztosítást, de a betakarítás 
előtt, a valós kárral való szembesülés 
előtt nem számítanak kártérítésre.

Több fajtával is foglalkozik a társu-
lás, ezek közül nem mindegyiket viseli 
meg olyan nagyon a jégverés. György 
József az étkezési, valamint a vetőmag-
burgonyák közül megemlítette a Red 
Fantasyt, Jellyt, Tresort és a Marabellt, 
a csipszek előállítására használtak kö-
zül a Newtont, Hermest, Lady Clairet, 
Chips4allt. „A késői fajtákat – a Lau-
rát, a Jellyt, a Tresort és a Hermest 
– kevésbé viseli meg a jégverés, ezek 
könnyebben regenerálódnak. A Bella 

Rosát is érte a jég, az katasztrofálisan 
néz ki, és ezt is viseli meg legjobban” 
– mondta a szakember. A társulás már 
próbálja is orvosolni a helyzetet, ren-
deltek regenerálásra biostimulátort 
(foszfor és enzim alapú), majd ezzel 
permetezik le a krumplit, amint rá le-
het menni a földekre. „Hogy a krump-
lin a jég okozta sebek begyógyuljanak, 
enyhe réz-oxid-oldatokat alkalmaz-
tunk kis mennyiségben. Burgonya-
vészre utaló jeleket hál’ istennek még 
nem fedeztünk fel, két kezelést már 

rátettünk a földekre betegségek ellen, 
és hamarosan rátesszük a harmadikat 
is. Általában nem ismételjük meg a ke-
zeléseket, ugyanazt a hatóanyagot még 
egyszer nem tesszük rá a krumplira” – 
ismertette a kezelési eljárások menetét 
a Daco Impex adminisztrátora. Az 
árak alakulása kapcsán ugyanakkor a 
szakember komoly csökkenésre szá-
mít, mint rámutat, tavaly ősszel nyolc-
van bani volt kilója, ehhez képest a 
termelői ár jelen pillanatban Ialomiţa 
megyében például 60 bani.

Jégverte, vízben álló pityókatábla a tusnádi határban: ősszel derül ki, mekkora lesz a terméskiesés fotó: mihály lászló

a burgonyavész és a koloradóbogár elleni védekezés

Bár tömeges fertőzésről még nem beszélnek, mégis egyre több alcsíki bur-
gonyaparcellán észleltek burgonyavészt a csíkszeredai növényegészségügyi 
hivatal szakemberei. „Ahol a gazdák elvégezték a korábban javasolt pre-
ventív, megelőző kezelést, ott nincs gond. Így például nem találtunk bur-
gonyavésszel fertőzött növényeket a kiterjedtebb területeken gazdálkodó 
társasoknál, a kis gazdák parcelláiban viszont annál többet” – mondta el 
lapunknak Boga Annamária, a csíkszeredai növényegészségügyi hivatal 
munkatársa. Hozzátette, a betegségmentes területek tulajdonosai gyakran 
már a burgonya idei második kezelésén is túl vannak. A szakember ugyan-
akkor különösen felhívja a csíki és gyergyói burgonyatermesztő gazdák 
figyelmét a vész mellett a burgonyabogár fokozott jelenlétére is, sürgetve 
az ellene való védekezést. Permetezésre elsősorban a következő növényvédő 
szerek egyikét ajánlják: Calypso 480 SC – 0,08 l/ha dózisban, Proteus OD 
110 – 0,4 l/ha dózisban, Actara 25 WG – 0,08 kg/ha dózisban, Warrant 200 
SL – 0,4 l/ha dózisban vagy pedig Decis Mega 50 EW – 0,15 l/ha dózisban. 
A szakemberek szerint a megfelelő hatás akkor érhető el, ha a gazdák a ke-
zelést a lárvák megjelenése után 4-5 napra végzik. Boga Annamária szerint 
ugyanakkor a szükség esetén az oldatot társítani lehet a burgonyavész elleni 
szerekkel is, amelyekből elsősorban a Consento 450 SC – 2 l/ha dózisban, 
Infinito 687,5 SC – 1,4 l/ha dózisban, Electis 75 WG 1,5 – 1,8 kg/ha dó-
zisban, Ridomil Gold Plus 42,5 WP – 3,0 kg/ha dózisban, Acrobat MZ 
90/600 WP – 2,0 kg/ha dózisban, Equation Pro – 0,4 kg/ha dózisban 
vagy a Melody Compact 49 WG – 2 kg/ha dózisban használatát ajánlja.


