
A Hargita megyéből közel 86 
ezer anyajuhra június közepéig 
leadott 658 támogatási kérés 
alapján sikeresnek értékelték a 
gazdák mozgósítását a Hargita 
megyei juhtenyésztő egyesületek 
képviselői, ám a továbbiakban 
a gazdákkal való hatékonyabb 
kapcsolattartást és ügyintézést 
az egyesületen belül egy külön 
személyre bíznák.
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Csíkszépvízen találkoztak teg-
nap soros ülésükön a Hargi-
ta megyei juhos egyesületek 

képviselői. Fekete Endre, a Hargita 
megyei egyesület titkárának felveze-
tője után elsőként a tíz területi juhos 
egyesület által alkotott megyei fő-
képviselet belügyeinek kérdéseiben 
határoztak a küldöttek: ilyen volt 
például az idei évre szóló tagdíjak 
emelése helyett a tavalyival azonos, 
változatlan szinten való hagyása. A 
gazdákkal való hatékonyabb napi 
kapcsolattartás végett ugyanak-
kor a megyei egyesület keretében 
szükségessé vált egy koordinátori 

állás létrehozása is: az új munkatárs 
feladata lenne többek közt az egye-
sület országos rendezvényeken és 
egyeztetéseken való képviselete, de 
szintén ő felelne az ágazathoz kap-
csolódó különböző pályázatokhoz 
és támogatások lehívásához szüksé-
ges papírmunka zökkenőmentessé 
tételéért is.

A tegnapi gyűlésen megjelent 
állatorvosok, egyesületi tagok és 
szimpatizánsok ugyanakkor beszá-
molót hallgathattak meg a napok-
ban Szebenben tartott országos 
juhos föderáció gyűléséről is, 
ahol a juhos gazdák panaszaikat, 
észrevételeiket egyenesen Valeriu 
Tabără mezőgazdasági miniszter-
nek mondhatták el. A Hargita me-
gyei egyesületet a szebeni nagygyű-
lésen a maroshévízi területi szerve-

zet képviselte. Kiderült, javasolták 
például, hogy az agrártárca – a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium Zöld 
Ház programjához hasonlóan – a 
nehezen megközelíthető, áramfor-
rás nélküli hegyvidéki esztenákra is 
dolgozzon ki egy kedvezményesebb 
napelem- vagy zöldenergia-haszno-
sítási és -telepítési programot. A 
Hargita megyei gazdák szerint erre 
külön indokot szolgál, hogy az új 
követelmények szerint a nagyobb 
juhállományt és pihenőit is ki-, il-
letve távolabb kell költöztetni a te-
lepülésektől.

Az egyeztetésen ugyanakkor 
Márton István, a Hargita megyei 
vidékfejlesztési közhasznú egyesü-
let igazgatója Hargita Megye Taná-
csának támogatását ajánlotta fel a 
juhos gazdáknak: ez pedig – mint 
kifejtette – lehet mind jogi segítség, 
lobbierő a szükséges törvénymódo-
sításokhoz, javaslatok előkészíté-
séhez, mind pedig anyagi segítség 
a juhtejfeldolgozáshoz szükséges 
kisebb tejfeldolgozók, sajtmanufak-
túrák létrehozásához és felszerelésé-
hez. Márton István magyarországi 
szakértők véleményét is ismertette, 
akik egyöntetűen állítják: a juhtej-
nek van a legnagyobb jövője, de csak 
akkor – tette hozzá Márton –, ha a 
gazdák elsajátítják és alkalmazzák az 
értékesítésre is alternatívákat kínáló 
tejfeldolgozási technológiákat.

A Hargita megyei juhos gazdák 
számára múlt hónap közepén lezá-
rult támogatás-igénylési periódus 
eredményeit ugyanakkor már Papp 
Anna, a Hargita Meg yei Mezőgaz-
dasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) nemzeti ki-
egészítő támogatások osztályának 
vezetője ismertette, kiemelve, a ta-
valyi 760 kérelemmel szemben idén 
819 juh- és kecsketartó kért támo-
gatást összesen 93 713 állatra. Eb-
ből a juhos gazdák nevéhez 85 967 
törzsállományt jelentő anyajuhra 
658 kérelem benyújtása fűződik. 
A szakember szerint a támogatás-
igénylési időszak annak ellenére is 
zökkenőmentes volt, hogy a gaz-
dáknak a támogatási kérvények be-
nyújtásához szűk háromhetes idő-
szak állt rendelkezésére. A kifizetési 
ügynökség munkatársai a Hargita 
megyei támogatáskérelmek közül 
jelenleg 73 juhos gazda kérelmét és 
állományát ellenőrzik, ebből húsz 
gazda esetében már be is fejeződött 
a kontroll-terepmunka.

hírfolyam

> Nagyobb búzatermésre számít a szaktár-
ca. A Mezőgazdasági Minisztérium becslése sze-
rint 6 millió tonnára, akár 15 százalékkal több 
búzára számítanak idén – nyilatkozta Tánczos 
Barna (képünkön), a szaktárca államtitkára. A 
csíki származású politikus hozzátette, amennyi-
ben tovább tart a nedves idő, ez kihat a gabona 
minőségére. Nem a búza mennyiségével, mint 
inkább a minőségével lesz probléma – sugallta 
Tánczos. Az ország déli megyéiben ugyanakkor 
már a napokban el kellene kezdeni az aratást. A 

kormánynak viszont ehhez némely közúton fel 
kell oldania a teherszállításra vonatkozó embar-
gót, hogy a betakarítás zökkenőmentes legyen 
– közölte Valeriu Tabără mezőgazdasági mi-
niszter.

> Zöld utat kapott az állati eredetű fehér-
jetakarmány-használat. Támogató határozatot 
fogadott el az Európai Parlament arról, hogy az 
Európai Unióban ismét engedélyezzék egyes 
állati eredetű fehérjék takarmányozásban való 
felhasználását. A feloldást sürgető egyik indok 
szerint az uniós állattenyésztési ágazatban sú-

lyos zavarokat okoz, hogy a gazdák fehérjetakar-
mány-behozatalra szorulnak, és ezáltal kiszolgál-
tatottak a világpiaci áringadozásoknak, az EU 
ugyanis éves fehérjeszükségletének mindössze 
30 százalékát tudja hazai termelésből fedezni. A 
tiltás hatásaként például takarmányozási prob-
lémák miatt néhány uniós tagállamban a sertés-
tartók már tavaly kénytelenek voltak tömegesen 
levágni állataikat. Szakemberek szerint az állati 
fehérjeforrásokra vonatkozó tilalom enyhíté-
sével csökkenteni lehet a kockázatot, hogy az 
importált fehérjetakarmányokkal genetikailag 
módosított növény jusson be a tagállamokba.
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A juhtejnek van a leg-
nagyobb jövője, de csak 
akkor, ha a gazdák elsa-
játítják az értékesítésre 
is alternatívákat kínáló 
tejfeldolgozási techno-
lógiákat.
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