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> Befejezték a tehéntámogatások ki-
fizetését. A jogszabályban rögzített, június 
végi határidőig kifizette a tavalyi évre benyúj-
tott hegyvidéki fejőstehén-támogatásokat az 
országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifi-
zetési Ügynökség (APIA). Hargita megyében 
a megyei APIA-központhoz benyújtott 6931 
kérelemből mintegy 5300 gazda támogatási 
kérését találta rendben az ügynökség, ezeket 
ki is fizették már. A többire kért támogatást vi-
szont egyelőre a különböző rendellenességek 

miatt tartotta vissza az ügynökség. „Az APIA 
központi hivatalától kapott kifizetési listákon 
azért szerepel csak ennyi Hargita megyei te-
héntartó gazda, mert – tekintve, hogy uniós 
forrásból finanszírozódik ez a fajta támoga-
tás – sokkal szigorúbb előírások érvényesek 
ebben az esetben, mint a nemzeti kiegészítő 
támogatásként juttatott szarvasmarha-támo-
gatások esetében” – magyarázta Lázár István, 
az APIA csíkszeredai központjának tanácso-
sa. Hozzátette, figyelembe véve a büntetések 
és levonások alkalmazását szabályozó európai 
jogszabályt, minden olyan fejőstehéntartó 

gazda, akinek minimum 4 állata nem felelt 
meg a 2010/755-ös kormányhatározatban 
foglalt követelményeknek, az vagy egyetlen 
lejt sem kapott, vagy több évre vonatkozó 
ún. multianuális büntetésben részesült a nem 
támogatható fejőstehenek számától függően. 
Mint megtudtuk, olyan támogatást igénylő 
gazda is akadt, akit a valótlan adatok miatt 
közel 3 ezer lejre büntetett utólag az ügynök-
ség. Ezt a pénzt azonban a következő években 
kapható támogatási összegekből vonja le az 
APIA. Támogatásban csak azok részesülnek, 
esetenként levonásokat alkalmazva, akiknél 

minimálisan két támogatható állat maradt az 
adminisztratív és helyszíni ellenőrzések fel-
dolgozása után, és a nem támogatható állatok 
száma nem haladja meg a 3 főt. Ezek a gaz-
dák jószágonként 99,63 euró támogatásban 
részesültek, 4,2118-as euró/lejes árfolyamon. 
A következő időszakban ugyanakkor minden 
fejőstehéntartó gazda, aki kérelmet nyújtott 
be a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizeté-
si Ügynökség Hargita megyei központjához, 
postai úton kézhez fogja kapni a kifizetést in-
dokoló, vagy esetenként elutasító, büntetést 
megállapító határozatot.
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Csak minden 150 hektárra jut egy erőgép hargita megyében

Szegényes a traktorállomány

Agrárgazdaság

A forráshiány miatt 25 ezer eurós 
átlagárak mellett csak kevés szé-
kelyföldi gazda engedi meg magá-
nak egy új traktor vásárlását, de 
az állományra vonatkozó adatok 
szerint Hargita megyében használt 
traktort is csak minden 43. gazdál-
kodó birtokol. Így megyénkben egy 
traktorra szántóból 38 hektár, míg 
a vegyes mezőgazdasági területből 
150 hektár művelése jut.

Hecser Zoltán
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Egy statisztikai tanulmány sze-
rint Romániában minden 
50 hektárnyi mezőgazdasági 

területre jut egy traktor, Lengyelor-
szágban viszont egy gépnek csak 10 
hektárt kell „megdolgoznia”. A hazai 
mezőgazdasági traktorállomány a ren-
delkezésünkre álló 2009-es statisztikai 
adatok szerint 175 ezerre tehető, ám 
ebből – a belügyminisztérium ada-
tai szerint – a tavaly év végén csupán 
50 ezer volt forgalomba helyezve. De 
menjünk tovább az összehasonlítással: 
Lengyelországban 2 gazdálkodóra jut 
egy traktor, országunkban 16-ra. A 
helyzetet csak rontják a mezőgazda-
sági minisztérium adatai, miszerint or-
szágos viszonylatban az üzemeltetett 

traktorok mintegy 50 százalékát több 
mint húsz éve, 1989 előtt gyártották. 
Noha 1990-ig Románia a térség legna-
gyobb traktorgyártója volt, a termelés 
mára csupán évi ezer darabra süllyedt, 
ám azokat is jobbára külföldi részegy-
ségekből szerelik össze. A brassói trak-
torgyár 2005-ös bezárása óta pedig 
traktorokat az országban jelenleg csak 
Craiován, Câmpinán és Régenben 
szerelnek össze.

Mindenesetre elgondolkoztató, 
hogy Romániában az utóbbi öt esz-

tendő során éves átlagban alig 10 ezer 
traktor talált gazdára: ennek egyik 
oka, hogy a gazdálkodók nagy része 
számára megfizethetetlen egy traktor. 
Amúgy a Romániában összeszerelt, 
viszonylag kisebb kapacitású trakto-
rok átlagára 25 ezer euró körül van, 
míg egy 400-430 lóerős importtraktor 
ára akár a 170 ezer eurót is elérheti. A 
feteşti-i Agrofam Holding tulajdoná-
ban például 80 korszerű, 100 és 430 
lóerő közötti traktor van, ám jobbára 
Olaszországból és az Amerikai Egye-
sült Államokból importált erőgépek-
kel dolgoznak a brăilai Nagyszigeten 
gazdálkodó TCE 3 Brazi mezőgaz-
dasági cégnél is. Igaz, az itt munkába 
állított 280 traktor mögött az utóbbi 
öt év alatt 65 millió euró gépvásárlá-
si beruházás húzódik. A statisztikák 
szerint meglepő módon a legnagyobb 
számú forgalomba bejegyzett traktor 
Kovászna megyében van, nevezetesen 
3307, azt követi Brassó megye 3280 
traktorral. 1500-nál nagyobb traktor-
állománnyal alig tíz megye rendelke-
zik. Hargita megyében 2005-ben a 
szaktárca adatai szerint 3010 traktor 
volt, ám számuk 2007-re 2561-re, míg 
2008-ra 2403 darabra csökkent. De 
nem fest rózsás képest Hargita megyé-
ben a traktorállomány földterületek-
hez viszonyított aránya sem. E szerint 
a 358 ezer hektárra rúgó mezőgazda-
sági területet alapul véve, mintegy 150 
hektárra jut egy traktor, a szántóterü-
letek esetében pedig 38 hektárra. Még 
erősebb gépesítéshiányra vall, ha a gaz-
daságok számához viszonyítunk: az 
idei általános mezőgazdasági összeírás 
adatai szerint megyénkben 104 211 
gazdaságot jegyeztek, következéskép-
pen csak minden 43. gazdaság rendel-
kezik traktorral.

Burgonyát permetező román gyártmányú traktor: rég megért már a cserére fotó: domján levente

Agrárkörnyezetgazdálkodási feltételek: kézi erőre alapozva fotó: domján levente

Hirdetés

terepen az apia munkatársai

Zajlanak a helyszíni 
ellenőrzések

a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési Ügynök-
ség (apia) hargita megyei központjának munkatársai 
július folyamán immár elkezdték a 2011-es egységes 
területalapú támogatási kérelmek helyszíni ellenőr-
zéseit – adta hírül lapunkhoz eljuttatott kommüniké-
jében az intézmény.

HN-információ

Az ellenőrzési mintavétel, az előző évekhez hason-
lóan, az APIA központi hivatalától érkezik. Az 
elmúlt évek tapasztalatából kiindulva a szakem-

berek ugyanakkor a következőkben olyan, a kérelemben 
vállalt feltételre szeretnék felhívni a gazdák figyelmét, 
amelyek be nem tartása büntetéseket von maga után.

Az APIA szerint nagyon fontos egész évben betarta-
ni a megfelelő mezőgazdasági és környezeti feltételeket, 
különösen a gyepterületekre vonatkozó 7. pontot, amely 
szerint a gyepterületeket kötelező lelegeltetni vagy évente 
legalább egyszer megkaszálni. A szántóterületeken kötele-
ző megakadályozni a nemkívánatos növényzet megtelepe-
dését, azokban az esetekben is, ha az illető szántóterület pi-
hentetve van. Akik öntözik a mezőgazdasági területeiket, 
azok csak kizárólag jogszerűen használhatják az erre szánt 
vizet, ellenkező esetben büntetésre számíthatnak.

Azok a gazdák, akik agrárkörnyezet-gazdálkodási támoga-
tást is igényeltek, a vállalások szerint nem használhatnak az il-
lető parcellákon vegyszert és műtrágyát, nem alkalmazhatnak 
túllegeltetést – azaz egy hektáron csak legtöbb 1 számosálla-
tot tarthatnak, illetve csak július elseje után lehet az illető te-
rületeken kaszálni. Ezen feltételek megszegése a hektáronként 
124 eurós támogatás elvesztését jelenti – hívják fel a figyelmet 
az APIA munkatársai. Ha a gazdák a 2. agrárkörnyezet-gaz-
dálkodási csomagot (AKG) is vállalták, akkor az illető parcel-
lákon tilos a gépesített művelés, kaszálás. Ennek megszegése a 
támogatás elvesztését jelenti, ami hektáronként pedig további 
58 euró lenne. Az esetleges ellenőrzések alkalmával ugyanak-
kor a gazdának fel kell tudni mutatnia az ún. AKG-füzetet, 
amelyben szerepelnie kell minden munkálatnak, amit az ille-
tő parcellákon elvégeztek, az illető munkavégzés időpontját, 
a parcella nagyságát. Ennek elmulasztása szintén a támogatás 
elvesztését jelentheti. Fontos, hogy az AKG-vállalás időpont-
jától folyamatosan legyen vezetve a farmfüzet, mert a 2011-es 
mellett az APIA ellenőrei számon kérik a 2008, 2009 és 2010-
es esztendei füzeteket is. Farmfüzetmodell ugyanakkor a Har-
gita megyei APIA területi irodáitól is igényelhető.


