
A területalapú támogatások nyo-
mán kapott 53 millió lej után na-
pokon belül további 82 millió lej-
jel gyarapszik a Hargita megyei 
gazdák bankszámlája. A Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifi-
zetési Ügynökség ugyanis múlt 
csütörtöktől elkezdte kifizetni a 
kedvezőtlen adottságú területek 
utáni és az agrárkörnyezet-gaz-
dálkodási támogatásokat is.
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Zöld utat kapott a Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) a gazdák 

által 2010-ben igényelt kedvezőtlen 
mezőgazdasági területekre és agrár-
környezet-gazdálkodási támogatá-
sok kifizetésére is. Mint a Tánczos 
Barna mezőgazdasági államtitkártól 
kapott információk alapján Haschi 
András, a Hargita megyei kifizetési 
ügynökség igazgatója lapunk érdek-
lődésére elmondta, az első pénzát-
utalásokra már a csütörtöki-pénteki 
napon sor került, így véleménye sze-
rint legtöbb egy-két héten belül az 
agrárkörnyezet-gazdálkodási támo-
gatás után járó összegek valamennyi 
érintett Hargita megyei gazda bank-
számlájára felkerülnek.

„A Hargita megyei gazdák ed-
dig a tavaly évre járó egységes terü-
letalapú támogatás után járó pénzt 

kapták meg, szám szerint 27 826-
an, ami a megyénkből területala-
pú támogatásra letett igénylőknek 
több mint 95 százalékát jelenti. Ez 
összegben 53 millió lejt jelent, azaz 
több mint 12,5 millió eurót. Csü-
törtöktől ugyanakkor már elkezdték 
kifizetni a kedvezőtlen adottságú te-
rületek után kérhető támogatásokat 
és az agrárkörnyezet-gazdálkodási 
támogatásokat is” – magyarázta 
Haschi. Hozzáfűzte, utóbbi támo-
gatási formára Hargita megyéből 
napokon belül több mint 25 ezer 
gazdálkodó jut pénzéhez, ami a tá-
mogatásra jogosultak 86 százalékát 
jelenti. Számukra az országos APIA-

központból az elkövetkező napok-
ban összesen több mint 82 millió 
lejt, azaz megközelítőleg 20 millió 
eurót fognak utalni. A szakember ta-
nácsa szerint a gazdák általában két-
három napos pénzátutalási idővel 
számoljanak, azaz a hétfőn kifizetett 
és átutalt összegeket legkésőbb szer-
dán-csütörtökön vehetik fel szám-
láikról a jogosultak. Elmondta, a 
gazdák fennmaradó hányadának ki-
fizetését egyelőre a folyamatban levő 
ellenőrzések vagy pedig az ellenőr-
zések nyomán felderített problémák 
hátráltatják, de reményét fejezte ki, 
hogy ezek lezárása után ők is hozzá-
jutnak a megillető támogatáshoz.
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> Kevesebb tehén, alacsonyabb tejterme-
lés. A tavaly decemberi általános mezőgazdasági 
összeírás ideiglenes adatai szerint az ország te-
hénállománya 1,9 millió állatot tesz ki, ami 30 
százalékkal kevesebb, mint a nyolc évvel korábbi 
összeíráskor. A tejtermelési csúcsot 2006-ban je-
gyezték, amikor is a Romániában előállított tej 
mennyisége éves szinten elérte az 5,83 milliárd 
litert. A termelés azonban ezt követően évről 
évre csökkent, így 2010-ben csupán alig haladta 
meg valamivel a 4 milliárd litert. Hargita megye 

esetében az év elején zárult összeírás adatlapjai-
nak összesítése alapján a szarvasmarha-állomány 
63 047 egyedre rúgott, ami nagyjából 10 ezer 
darabbal marad el a tíz esztendővel ezelőtt nyil-
vántartott állománytól. Ami a tejtermelést illeti, a 
Hargita Megyei Statisztikai Intézet adatai szerint 
a 2005–2009-es időszakban a termelés 1,349 
millió és 1,430 millió liter között mozgott.

> Jó mezőgazdasági év lesz az idei – állít-
ja Valeriu Tabără mezőgazdasági miniszter. A 
tárcavezető szerint különösen a gabonaféléknek 
kedvezett az időjárás, de a betakarítási adatok 

alapján a búza, árpa mellett nagy termésho-
zamokkal számolhatnak a termelők az ipari 
növények, úgymint a repce, a kukorica, illetve 
a burgonya esetében is. A mezőgazdasági tár-
cához hét végéig beérkezett termelési adatok 
alapján árpából a várt 712 ezer tonnás termés 
helyett már eddig is 758 ezer tonna került a 
magtárakba, míg a búzából és rozsból bevetett 
területek 83 százalékának aratási hányadánál 
immár több mint 5,79 millió tonnára rúg a le-
aratott kalászosok mennyisége. A szaktárca szá-
mítása szerint idén búzából 6,71 millió tonnás 
termés várható.

A területalapú után immár az agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatásokat is folyósítják
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Haladékot kaptak
a tejtermelők

Az európai Bizottságtól kért kétéves helyett egy-
éves haladékot kaptak a romániai tejtermelő gazdák 
az uniós tejnormák teljesítésére – mondta el radu 
roatiş Cheţan, az Országos Állategészségügyi és 
élelmiszerbiztonsági szakhatóság (AnsvA) elnöke, 
hozzáfűzve, a 2012. december 31-ig türelmi időt biz-
tosító egyezményt szeptember folyamán fogják aláír-
ni Brüsszelben.
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Jelenleg Romániában a tej minőségét illetően két 
szabvány is érvényes: a hazai, valamint az uniós. Az 
a tej, amely nem felelt meg az uniós normáknak, 

árutejként vagy feldolgozott tejtermékként nem expor-
tálható, s ez gondot jelent a tejipari termékek külpiaci 
értékesítésében. Ennek ellenére a tejtermelők érdeké-
ben a hazai tejipari érdekképviselet (APRIL) képviselői 
a kormánytól a brüsszeli elvárásokkal szemben a kétéves 
haladék „kijárását” kérték, teljesítésére az állategészség-
ügy mellett a mezőgazdasági minisztérium is nyitottnak 
mutatkozott, ám az Európai Bizottság végül mégis csak 
egyéves meghosszabbítással értett egyet. Valeriu Tabără 
agrárminiszter azonban úgy véli, a tejtermelőknek és 
-feldolgozóknak egy esztendő is elegendő lesz az elő-
készületek befejezésére. Sőt leszögezte: „Aki nem lesz 
képes 2012 végéig EU-konform tejet termelni, kikerül 
a piacról”.

A tejfeldolgozók érdekképviseletének elnöke, Car-
men Solomonescu azonban kifejtette, amennyiben a 
tejtermelők nem részesülnek megfelelő támogatásban, 
a megfelelő beruházásokhoz szükséges források híján 
nemigen fognak tudni eleget tenni a követelményeknek. 
Mindenekelőtt a gépi fejési kötelezettség jelentette beru-
házásokról van szó, ami fejőgépenként legkevesebb 150 
euróba kerül. De problémát jelent a megfelelő hűtés biz-
tosítása is. Az APRIL képviselője szerint ennek érdeké-
ben indokolt lenne újra visszatérni ahhoz a 2006/850-es 
szaktárcai rendelet alapján biztosított támogatásformá-
hoz, mely a termelőket az uniós minőségű tej előállításá-
ra literenként 30 banis szubvencióval ösztönözte. Tabără 
azonban inkább azokat a farmmodernizálási uniós pályá-
zati lehetőségek ajánlja a gazdák figyelmébe, mely a kor-
szerű tejtermelési eszközök beszerzésére is finanszírozást 
kínálnak. Az uniós minőségű tej termelésének kérdéskö-
rét tehát különbözőképpen látja a szaktárca és az érdek-
képviselet, de nem egyeznek a nézőpontok a konform, 
illetve az uniós normákat nem teljesítő tejmennyiséget 
illetően sem: a szaktárca illetékesei szerint a hazai tejnek 
jelentős hányada eleget tesz az uniós normáknak, mi-
közben a legnagyobb feldolgozók nem ezt tapasztalják. 
Raul Ciurtin, az egyik legnagyobb hazai tejipari cég, az 
Albalact többségi tulajdonosa például állítja, az uniós 
minőségű hazai tej hiánya, illetve termékeik exportorien-
táltsága miatt az általuk feldolgozott nyersanyag döntő 
hányadát Magyarországról kénytelenek importálni, ez 
pedig 30 százalékos többletkiadást jelent. Azt azonban az 
Albalact tulajdonosa sem tagadta, hogy támogatás nélkül 
a kisebb gazdaságoknak sem lesz könnyű felzárkózniuk 
az uniós követelményekhez.


