
Az eddig keletkezett 9 millió eurós 
veszteség 4 százalékát sem fedezi 
az Európai Bizottság 247 ezer eu-
rós, a romániai uborkatermelők 
kártalanítására leosztott összege. 
A termelők panasza szerint – a 
németországi hasmenésjárvány 
kirobbanása – gyakorlatilag nullá-
ra apasztotta az ország eddig napi 
160 tonnára rúgó kígyóuborka-
exportják, a raktárakban felhalmo-
zódott 3500 tonnás készlettől pe-
dig a hisztéria miatt még kilónként 
10 banis áron sem tudnak megsza-
badulni. Egyes közintézményeknek 
pedig még ingyen sem kell.
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Úgy tűnik, hiába fogyaszt 
nyilvánosan uborkát Emil 
Boc miniszterelnök, a fo

gyasztók a kormányfő reklámlépé
sei mellett az Országos Állategész
ségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság sorozatos negatív ered
ményt produkáló vizsgálatainak 
sem hiszik el, hogy a romániai 
piacon forgalmazott zöldségek 
biztonságosak. Pedig az illetékes 
németországi és nemzetközi szak
hatóságok a hasmenésjárvány kór
okozói vizsgálata során egyértel
műen megállapították: az uborka 
semmiért sem vétkes. A bejelentés 
viszont korántsem képest helyreál
lítani a megtört fogyasztói bizal
mat, így a legnagyobb kárt szenve
dett spanyolországi zöldségterme
lők mellett csőd közeli helyzetbe 
kerültek a német, cseh, magyar és 
román termelők is.

Eladhatatlan az áru
Talán kevesen tudják, de Romá

niában található Európa egyik legna
gyobb „uborkagyára”: a Galac megyei 
Matca községben mintegy 600 hek
táron termesztenek jobbára kígyó
uborkát, illetve kisebb mennyiségben 
egyéb zöldségféleségeket is. A termény 
zöme exportra kerül: a célállomást 
Lengyelország és Magyarország jelen
tette, de csehországi közvetítéssel ju
tott a romániai uborkából a németor
szági piacra is. Május utolsó napjaiban 
azonban „lebénult” a kivitel, holott a 
szerződések szerint napi átlagban 160 
tonna került volna exportra. De nem 
kínál megoldást a hazai piac sem: a 
hazai zöldségkereslet ugyanis a német
országi fertőzésjárvány kirobbanása 
óta 70 százalékkal esett vissza, annak 
ellenére sem javul a helyzet, hogy a 
nagytermelők a kígyóuborka kiló
grammonkénti árát 1 lejről 10 banira 
csökkentették. Különböző okokra 
hivatkozva azonban mára a hazai 
szociális intézmények sem kérnek az 
ingyen felajánlott uborkából: így pél
dául szerdán a galaci farm telephelyén 
felgyűlt több mint 3500 tonnányi cso
magolt, exportuborkából a hazai kor

házak alig 20 tonnát voltak hajlandók 
ingyen átvenni. A maradék várhatóan 
rövidesen a hulladékgyűjtőbe kerül.

Kártalanítás, aprópénzből
Adrian Rădulescu mezőgazda

sági államtitkár szerint az uborka
termesztők napi vesztesége 100 ezer 
euró körül van, azaz a kár immár a 9 
millió eurót is meghaladhatja. Hoz
záfűzte, az elmúlt esztendei zöldség 
és gyümölcsexport döntő hányadát 
az uborka tette ki. A tavalyi 63 szá
zalékkal gyarapodott, 37 millió eurós 
exportteljesítmény pedig idén már 
csak óhaj marad, sőt az „uborkavesz
teség” az egész mezőgazdasági expor
tot érinti. A kialakult rendkívüli és 
nehéz helyzetre való tekintettel, ked
den Luxemburgban az uniós orszá
gok agrárminisztereinek soron kívüli 
tanácskozásán az érintett országok 
termesztőinek lehetséges kártalanítá
sáról tárgyaltak. Egyelőre 150 millió 
eurós segély jöhet számításba, ám 100 
százalékos kártérítésben egyik tagál
lam termelői sem reménykedhetnek. 
Románia esetében – a 2007/1234es 
uniós szabályzó értelmében – a kár
talanítási keret 247 200 eurót jelent.

hírfolyam

> Növényvédelmi előrejelzés. Mivel 
bizonyos őszi és tavaszi gabonaparcellák
ban megjelent a Vetésfehérítő bogár – la
tin nevén Lema melanopa –, a csíkszeredai 
Növényegészségügyi Hivatal a kártevő elleni 
védekezésre szólítja fel a gazdákat. Perme
tezésre a következő rovarölő szerek egyikét 
ajánlják: Calypso 480 SC – 0,08 l/ha dó
zisban, Reldan 40 EC – 1,25 l/ha dózisban, 
Karate Zeon – 0,15 l/ha dózisban. A hivatal 
szakembereinek tanácsa szerint a vegyszeres 

beavatkozás a lárvák megjelenésekor a legha
tásosabb. 

 
> Területalapú támogatás. Hargita me

gyéből immár több mint 27 ezer gazdálkodó 
számlájára utalta a Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifizetési Ügynökség a 2010es esztendőre 
járó területalapú támogatásokat – tudtuk meg 
Vitos Zsuzsannától, az ügynökség Hargita me
gyei igazgatójától. Hozzátette, a területalapú 
támogatásra jelölt földterületek teledetekciós 
ellenőrzésének elhúzódása miatt megyénkből 
még közel 1500 gazda vár pénzére. Ugyanakkor 

– az idei évi területalapú támogatások igénylése 
kapcsán megjegyezte, a május 16i kampány
időszak lezárultával a mai lesz az utolsó, amikor 
még a késlekedőktől elfogadják a területalapú 
támogatási kérvényt – igaz, esetükben egyfajta 
késedelmi büntetésként, a határidő lejárta után 
minden egyes nap késedelemre az eredetileg igé
nyelt összeg napi 1 százalékát vonják le.

> Zöldségekre is alkalmaznák a fordított 
adózást. A gabonafélék után zöldségekre is ki
terjesztené a mezőgazdasági minisztérium a for
dított áfafizetési rendszert – jelentette be Valeriu 

Tabără mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető 
szerint azonban erre még az Európai Uniónak is 
áldását kell adnia. A kormány már egy évvel ez
előtt jelezte, hogy több termény, illetve termék 
esetében alkalmazná a fordított adózást – így 
a zöldség, gyümölcs, hús, liszt, cukor, pékipari 
áruk esetében –, eddig azonban e hónap elejétől 
csak a gabonára kapta meg az Unió jóváhagyá
sát. A két évig érvényben levő rendelkezéstől a 
kormányfő az adócsalás mértékének csökkené
sét várja, ennek hozományaként pedig a költség
vetési bevétel terén idén 240 millió, jövőre 410 
millió lejes növekedést vár.
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Ingyen se kell az uborka
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Nem igyekeznek a támogatásért a pásztorok

Uborkásládákat kiborító munkások az egyik hazai raktárban: hasmenést kaptak az E-coli bacilustól az exportőrök is  fotó: mediafax

hibaigazítás

Tegnapi lapszámunk Kilencből hat adóhivatal szűnik meg Hargita me-
gyében című írásunkban szerkesztési hiba miatt tévesen közöltük, hogy 
megyénkben kilenc adóhivatal működne. A teljes létszám 11 egységre 
rúg, amiből az átszervezés nyomán a csíkszeredai, székelyudvarhelyi, 
gyergyószentmiklósi és maroshévízi adóhivatal fog megmaradni, illetve 
ötödikként a Hargita megyei közepes adófizetők igazgatósága. A téve
désért a szerzőtől és minden érintettől elnézést kérünk.

A várt több mint hétszázhoz képest 
idén a hargita megyei juh- és kecs-
ketartók kevesebb mint harmada 
nyújtotta be igényét az anyaállatok 
utáni 40 lejes támogatásra. A támo-
gatás igénylésének határideje június 
15-én lejár.

Domján Levente
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Igen alacsony az érdeklődés a Har
gita megyei juh és kecsketartó 
gazdák körében a június 15ig igé

nyelhető állattámogatás iránt. Mint 
tegnap Vitos Zsuzsannától, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifizetési Ügynökség (APIA) ügy
vezető igazgatójától megtudtuk, a me
gyéből mindeddig csupán 213 támo
gatási kérést nyújtottak be a gazdák, 
ami messze elmarad az ügynökség 
legalább 700 kérvényre számító vára
kozásától. „A 213 eddig benyújtott tá
mogatásban vannak juhok is, kecskék 
is. Telefonon ugyan a gazdák napon
ta érdeklődnek, de előprogramálást 
kevesen kérnek. Nem tudjuk, miért 
nem jönnek” – mondta el lapunknak 
Vitos. A kifizetési ügynökség igaz
gatója szerint egyelőre az sem tiszta, 
hogy mennyi is lesz a juhok és kecskék 
után járó támogatás. Tavaly ez 40 lej 
volt állatonként – amit megyénkből 
633 kérelem keretében 76 439 anya
juhra, illetve további 147 benyújtott 
kérés formájában 7872 anyakecskére 
igényeltek a gazdálkodók.

A támogatáskérési határidő köze
ledtére való tekintettel tegnap szintén 
a gazdák alacsony érdeklődése miatt 
kongatta meg a vészharangot Tánczos 
Barna, a mezőgazdasági minisztéri
um államtitkára is, figyelmeztetve: 
országos szinten a tavalyi 44 ezerrel 
szemben idén eddig kevesebb mint 13 
ezer gazda kereste fel a kifizetési ügy
nökségeket. „Az APIA adatai szerint, 
míg a tavalyi év során 6 710 288 állat 
után több mint 44 ezer gazda részesült 

támogatásban, idén egyelőre 12 663 
gazda kereste fel az ügynökségeket a 
támogatás kapcsán, mindössze 
2 621 053 állat után kérve a szub
venciót” – tájékoztatott Tánczos. A 
csíki származású szakember hozzátet
te, ez kevesebb mint 30 százalékos ké
résleadási arányt jelent. Az államtitkár 
azonban reményét fejezte ki, a június 
15ig hátralévő néhány nap alatt a gaz
dák – nagyobb érdeklődést tanúsítva 
– időben végeznek a kérelmek, illetve 
a mellékletek, dokumentációk kitölté
sével, leadásával. Elmondta, az állaton
kénti támogatás várhatóan idén is 40 
lej marad.

A Hargita megyei kifizetési ügy
nökségnél az előzetes telefonos idő
pontegyeztetés után naponta 8 és 15 
óra között fogadják a gazdákat, ám 
Vitos Zsuzsánna figyelmeztet is egy
ben: a kérésleadásaikat utolsó napra 
halasztó állattartók vegyék figyelem
be, hogy a pünkösdhétfői hivatalos 
munkaszünet értelmében az ügynök
ség csíkszeredai központja is zárva 
lesz, azaz a mai napot nem számolva, 
a támogatási kérések benyújtására már 
csak a jövő hét keddi és szerdai napjai 
állnak a gazdálkodók rendelkezésére.

Pár nAP mArAdt A juh- és KeCsKe-
támogAtás igénylésére

Noszogatják a gazdákat

más téren is szegény év lesz az idei

A hazai gazdálkodók baját pedig csak gyarapíthatják a május eleji gyümöl
csösökben – cseresznye, eper, körte, barack, szőlő – pusztító fagyok, de egyes 
becslések szerint az idén kisebb termésre kell számítani rozsból, repcéből és 
napraforgóból is. Az egyes térségekben fenyegető aszályveszély miatt pedig 
napvilágra kerül a hazai mezőgazdaság nem megfelelő hatékonyságú vízvé
delme, a kiterjedt és korszerű öntözési rendszerek hiánya is. Mindezt tetőzi 
a farmok szétaprózottsága: Romániában például egy farmra átlagosan 3 
hektár jut, Lengyelországban 6 hektár, Franciaországban pedig 52 hektár.


