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> Reklámkampánnyal nyernék vissza a 
fogyasztói bizalmat. Átfogó sajtó- és televí-
ziós reklámkampánnyal próbálja bátorítani a 
lakosságot az Európai Unión belülről szárma-
zó zöldség- és gyümölcstermékek fogyasztá-
sára az Európai Bizottság. A cél megpróbálni 
teljesen helyreállítani a tavasz végi németor-
szági hasmenésjárvány miatt az európai uni-
ós zöldségek és gyümölcsök nagy részében 
megrendült bizalmat, és újra megnyerni a fo-
gyasztókat a termelőknek. Az Európai Unió 

végrehajtó testülete emlékeztetett arra, hogy 
a gazdák segítésére az Unió is tett rendkívüli 
intézkedéseket. Az EB azzal indokolta a tele-
víziós és sajtókampány szükségességét, hogy a 
gazdák az elmúlt hetekben a fogyasztói pánik 
miatt kénytelenek voltak teljesen egészséges 
és biztonságos zöldségtermékeket is megsem-
misíteni, mert nem tudták eladni őket.

Az E.coli-fertőzés miatti válsághoz kötő-
dő kártérítések kapcsán Dacian Cioloş me-
zőgazdasági biztos nemrég úgy nyilatkozott, 
hogy az érintett román zöldségtermesztők 
kártérítése az uborka, paradicsom és saláta 

európai átlagárának 41,9 és 67,7 százaléka 
között mozog majd. A referencia-időszakot 
a szervezetbe tömörülő termelők kártérítésé-
nek megállapításakor a 2007 és 2010 júniusa 
közötti európai átlagárak veszik. Cioloş hoz-
zátette, a társulásba nem tömörülő termelők 
esetében a kártérítés „valamivel kisebb lesz”, 
és az európai sürgősségi alapból biztosítják. 
„A támogatást a május 27.–június 30. közöt-
ti időszak veszteségeire adjuk” – fűzte hozzá 
az európai biztos. A teljes költségvetés a kár-
térítési igény nagyságától függ, de elérheti a 
180 millió eurót is.
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132 euróval támogatják a zöldtrágyanövények termesztését

Tiszta haszon másodvetésből

Agrárgazdaság

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Jelentős támogatást igényelhetnek 
a másodvetésben ültetett hasznos 
növényekre – úgy mint repcére, 

mustárra, facéliára vagy épp olajre-
tekre – a Hargita megyei gazdák, 
mégpedig az alaptámogatáson felül 
hektáronként 132 eurót – tudtuk meg 
Török Jenőtől, a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Igaz-
gatóság vezetőjétől. Mint rávilágított, 
másodvetésről lévén szó, a talaj előké-
szítése sem igényel jelentős ráfordítást, 
ráadásul az éves növények magvai is 
relatíve olcsón hozzáférhetők. „A fő-
kultúra learatása után, egyszeri, illetve 
kétszeres tárcsázás után lehet elültetni 
ezeket a magokat, és még zölden alá 
kell szántani, így használható zöldtrá-
gyaként” – részletezte a műveletet Tö-
rök Jenő. A szakember mindenekelőtt 
ezen növények talajfeljavító hatását 
hangsúlyozta ki, de a vízgazdálkodás 
szempontjai mellett a talajban levő 
kártevők ellen is kitűnő a hatásuk. 
A szakember persze nem tagadta, a 
zöldtrágyanövények főkultúrában is 
termeszthetők, ám ez esetben nem jár 
a plusztámogatás. „Országosan, de a 
környékünkön Kovászna megyében is 

feljövőben van a repce, jobban is lehet 
értékesíteni” – hívta fel a kínálkozó al-
ternatívákra a gazdálkodók figyelmét 
a szakigazgatóság vezetője.

A támogatás igénylésének proce-
dúrája kapcsán Török több hasznos 
tudnivalóval is szolgál: elmondta, a 
gazdáknak, az alaptámogatásra való 
kérésük letevésekor ki kell pipálniuk 
a P4-es, azaz az ún. agrárkörnyezet 
gazdálkodási csomagra vonatkozó 
rubrikát is, ami lényegében a zöld-
trágyára vonatkozik. A támogatás-
ban részesülő gazda kötelezettsége, 
hogy négy-öt évig másodvetésben 
ezeket a növényeket ülteti. Ezeket az 

évek alatt egy füzetben vezetnie kell 
magának, hogy mekkora területen 
hajtott végre másodvetést, és milyen 
műveleteknek vetette alá a földet. 
Továbbá nem szabad vegyszerezni, 
műtrágyázni ezeket a kultúrákat, de 
a szakember szerint nem is igénylik, 
jótékony hatásuk éppen ebben rej-
lik. „Azért jó követni egy füzetben 
a munkálatokat, mert ha a gazda 
bekerül a kifizetési ügynökség, az 
APIA ellenőrzési névsorába, akkor 
egy bizottság felkeresi, a területet 
felmérik és átnézik a füzetet is” – 
mutatott rá a minimális kötelezett-
ségekre Török Jenő.

Másodvetésű repce Csíkszépvíz határában: felismert előnyök a zöldtrágyázás terén
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112-es kiírás

Érdemes lesz 
őszig várni?

a hónap végéig nyújthatják be még pályázataikat a 
farmalapítást legtöbb 25 ezer euróval segítő 112-es 
intézkedés keretében a Hargita megyei fiatal gazdák. 
a szaktárcánál azonban – mint tánczos Barnától 
megtudtuk – már az őszi kiírás keretében a támoga-
tás 25-ről 40 ezer euróra való emelését készítik elő.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Bár a fiatal gazdák elindulását célzó 112-es kiírásra 
még e hónap végéig lehet pályázni, a Mezőgazda-
sági Minisztérium máris az őszi, november hónap-

ra tervezett új pályázati szesszióra készül, ahol a júliusi 
50 millió euró után újabb 50 millió euróra várják a fiatal 
gazdák farmfejlesztő pályázatait. „A 112-es júliusi kiírás ér-
dekessége – talán azt is mondhatnám, hátrányunkra, de min-
denképp a gazdálkodók előnyére –, hogy elindítottuk a tár-
gyalási folyamatot a fiatal gazdák számára kiírható pályázatok 
támogatási értékének 25 ezer euróról 40 ezer euróra történő 
felemelésére. Ezt brüsszeli kollégákkal, az ottani igazgatóság-
gal már le is tárgyaltuk, és 
elvi döntés született, hogy 
Románia 25-ről 40 ezer 
euróra emelheti a támo-
gatási plafont. A javasla-
tunkat hivatalosan július 
végén fogjuk elküldeni” 
– mondta el Tánczos.

 A csíki szakember 
szerint bár a procedúra 
normális lefolyási és el-
fogadási ideje hat hónap 
szokott lenni, de mégis bí-
zik benne, Brüsszel hallga-
tólagos beleegyezését már 
augusztus folyamán ki 
tudják csikarni. Ez esetben viszont már a 112-es kiírás követ-
kező, őszi fordulója is 40 ezer euróval indulna. „Azt mondom 
– kockázatva ezzel akár, hogy július végéig a vártnál kevesebb 
pályázat érkezik –, hogy mindenki jól gondolja át, mert konk-
rét, határozott lehetőség kínálkozik, hogy 25 ezer euró helyett 
40 ezer euróra pályázhasson. Tehát még nem a mostani, júliusi 
kiírásban, hanem majd az ősziben. Persze én senkinek sem ta-
nácsolhatom azt, hogy most ne tegye le a pályázatát, de el lehet 
gondolkozni azon, hogy két-három hónap eltérés akár 10-15 
ezer eurós plusztámogatást is hozhat” – fogalmazott Tánczos. 
Hozzátette, bár a pályázati feltételek a jelenlegi kiírási sza-
kaszban nem változtak, amennyiben viszont augusztusra az 
új procedúrát le tudják zárni, akkor az új – könnyítettebb 
– feltételeket is hozhat. Ilyen például, hogy a pályázást nem 
kötik majd az érettségihez és az iskolai agrár szakirányú vég-
zettséghez sem. „Remélem, a következő kiírásra képzettség 
szempontjából is el tudják fogadni azt a javaslatomat, amely 
szerint a pályázásnál nem kötelező az érettségi, illetve a tíz-
osztályos mezőgazdasági szakirányú végzettség. Ez nagyon 
nagy probléma jelenleg Székelyföldön is. Ha ezt a feltételt 
módosítani tudjuk, és lehetővé tesszük bármilyen, de mi-
nimum tízosztályos szakképzettség elfogadását, és így a pá-
lyázást, akkor exponenciálisan nőhet, sőt akár meg is dup-
lázódhat a fiatal gazdák érdeklődése a nekik szóló pályázati 
lehetőségek iránt” – magyarázta Tánczos.

Tánczos Barna: „Én 
senkinek sem taná-
csolhatom azt, hogy 
most ne tegye le a 
pályázatát, de el lehet 
gondolkozni azon, 
hogy két-három hó-
nap eltérés akár 10-
15 ezer eurós plusztá-
mogatást is hozhat.” 


