
Elkezdődött már az áfonya és mál-
na begyűjtésének szezonja a gyer
gyószentmiklósi Erdeigyümölcs
begyűjtő Központnál. Az előző 
évekhez képest lényegesen keve-
sebb termésre számítanak, amit 
részben az időjárási viszontagsá-
gokkal, részben pedig az idegen-
ből érkezett illegális gyűjtögetők 
ténykedésével magyaráz Márton 
Tihamér, az egység vezetője.
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Hatalmas műanyag hordók-
ban hozzák a megye külön-
böző településeiről a málnát 

és fekete áfonyát a Hargita megyei 
Erdészeti Igazgatóság alegységeként 
működő – Gyergyószentmiklóson 
egyszerűen „málnatelepként” ismert 
– Erdeigyümölcs-begyűjtő Köz-
ponthoz. Márton Tihamér, az egység 
vezetője viszont nosztalgiázva emlék-
szik azokra az időszakokra, amikor 
szezonban 500 tonnányi termés be-
fogadására kellett berendezkedniük. 
Mint mondta, idén örül, ha sikerül 
teljesíteni a 200 tonnás vállalást, 
ugyanis az illatos erdeigyümölcs-ter-
mést még nyár elején virágjában meg-
tizedelte a kései fagy, de annak sem 
örül, hogy idegenből érkező telepe-
sek vertek tanyát több helyen is a me-
gyében, akik viszont Piatra Neamţi-i 
begyűjtőknek adják le esténként az 
aznapi termést.

„Gond, hogy már nem szerve-
zetten táboroztatják a begyűjtőket 
és nem szakszerűen zajlik a termés 
begyűjtése” – magyarázta Márton 
Tihamér, kifejtve, hogy hajdanán 
az állami erdészet megszervezte a 
gyümölcslelőhelyek őrzését, a be-
gyűjtők munkáját felügyelték. Mint 
kifejtette, egyszerre csak 15 százalék 
termést gyűjtöttek be egy adott terü-
letről, időt hagyva ezáltal az éretlen 
termés beérésének is. Most azonban 

felbomlott ez a rendszer, hiába állnak 
szerződéses viszonyban a magánerdé-
szetekkel, igazából nincs rálátásuk a 
konkrét begyűjtésre és nem szólhat-
nak bele az őrzésbe sem. Így viszont 
a különböző településeken lévő be-
gyűjtő pontokkal kötött szerződés 
alapján jó ha idénre 200 tonna erdei 
gyümölcs összejön. A gyümölcs fel-
vásárlási árának 4,3 százaléka a be-
gyűjtő pont vezetőjét illeti, egy kiló 
feketeáfonyáért jelenleg 7,5-8,5 lejt 
fizetnek, míg a málna kilójáért 4-5 
lejt adnak, ám az ár a későbbiek során 
Márton szerint növekedni fog.

A gyümölcsöt többnyire a be-
gyűjtő pontoknál előbb kiválogatják, 
majd a „málnatelep” hűtőkamráiban 
tárolják mindaddig, míg elszállítják 
felhasználásra. Mint megtudtuk, a 
Gyergyószentmiklóson begyűjtött 
erdei gyümölcs tekintélyes hánya-
dát Németországba szállítják, ahol 
élelmiszer- és kozmetikaipari gyárak 
hasznosítják, lekvárokat, illetve külön-
féle szépségipari cikkek előállításához 
szükséges eszenciákat gyártva belőle. 
A szezon egyébként július közepétől 
szeptember végéig tart, ebben az idő-
szakban fekete áfonyát, málnát és he-
csedlit gyűjtenek. Az erdeigyümölcs-
szezon lejártával a létesítmény 12 al-
kalmazottja erdősítési munkálatokkal, 
csemeteápolással, illetve karbantartási 
munkálatokkal foglalkozik. De télen 
vadhústárolást is vállalnak, illetve az 
egység egyik alkalmazottja trófeák 
preparálásával is foglalkozik.

ElindulT Az ErdEigyüMölcsfElvásárlási szEzon gyErgyószEnTMiKlóson

Kisebb termésre számítanak

hírfolyam

> Összevonják az APIA-t és az 
APDRP-t? Összevonják a két mezőgazda-
sági kifizetési ügynökséget – jelentette ki 
tegnap Gheorghe Flutur, a kormányzó De-
mokrata Liberális Párt (PDL) első alelnöke 
a Câmpulung Moldovenesc-i APIA székház 
avatásán. A volt mezőgazdasági miniszter 
szerint az új struktúrában a Nemzeti Vidék-
fejlesztési Program pályázati kiírásait kezelő 
Vidékfejlesztési és Halászat Kifizetési Ügy-
nökséget (APDRP) olvasztanák be a terü-

letalapú és egyéb közvetlen támogatásokat 
kezelő Mezőgazdasági Intervenciós és Ki-
fizetési Ügynökségbe (APIA), így a leendő 
ügynökséget is az APIA infrastruktúrájára 
építik fel. Azonban mint hozzátette, a két 
intézet összevonásából születő új ügynökség 
újból meg kell szerezze az Európai Bizottság 
akkreditálását is. Bár az összevonás pontos 
tervéről és a kivitelezési idejéről nem beszélt, 
emlékeztetett: a mezőgazdasági ágazatban 
működő kifizetési ügynökségeket akkor 
hagyták jóvá, amikor még ő volt a mezőgaz-
dasági miniszter.

> Az olcsó felvásárlási árak miatt há-
borog az Agrostar. A viszonteladók révén a 
termelőket kizsákmányoló, nyomott felvá-
sárlói árak miatt emelt szót Valeriu Tabără 
agrárminiszternek eljuttatott nyílt levelében 
az Agrostar. Az ország legnagyobb érdekvé-
delmi szervezete szerint a jelenlegi alacsony 
zöldségfelvásárlási árakból és a termelők 
hátrányos helyzetéből a fogyasztók sem haj-
tanak hasznot, a termékeken realizálható 
profitot ugyanis a viszonteladók zsebelik be. 
Az Agrostar ugyanakkor több megye példá-
ját is felhozza: Argeş megyében így például a 

termelőknek a közvetítők jelenleg a káposz-
ta kilójáért csupán 30 banit, a burgonyáért 
70 banit, az első osztályú paradicsomért 60 
banit, míg a paprika kilójáért csak 1,5 lejt 
hajlandók fizetni. Ugyanígy Olt megyében 
a viszonteladók által kínált paradicsom-fel-
vásárlási árak 40 és 60 bani között, a paprika 
esetében 80 bani és 1 lej között mozog, míg 
a padlizsán kilójáért 70 banit, a káposztáért 
pedig csak 20 banit ajánlanak. Az Agrostar 
vádjai szerint a mezőgazdasági tárca a vi-
szonteladók ténykedését tolerálva hozzá 
nem értéséről ad számot.
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udvArhElyEn TájéKozTATTáK
A nAgyállATTArTóKAT

Nem kell pecsét
a pályázáshoz

Az eredetileg követelt feltételekkel szemben még sincs 
szüksége az állattartó gazdáknak pályázataik és támoga-
tási kéréseik letételekor a szakegyesületek pecsétjére, 
ajánlására – hangzott el tegnap a nagyállattartók szövet-
ségének tegnapi székelyudvarhelyi gazdatájékoztatóján.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Tegnap gyűlésre hívta a székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatal mezőgazdasági irodája a település nagyál-
lattartóit. A szakigazgatóság II. Rákóczi Ferenc utcai 

épületében lényegében a Nagyállattartók Szövetsége tartott 
az érdeklődő gazdák számára az idei mezőgazdasági támo-
gatásokról beszámolót, ismertetőt. Cseke Árkosi Katalin, a 
székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal mezőgazdasági irodá-
jának vezetője lapunknak a téma kapcsán azt részletezte, hogy 
más szomszédos településekkel ellentétben korábban nem 
igazán működött városukban a Nagyállatartók Szövetsége. 
Nemrég viszont kiderült, hogy a helyi érintett állattartók nem 
pályázhatnak különböző európai uniós vagy kormánytámo-
gatásokra, ha nem tagjai egy szervezetnek. „Ezért gondoltuk, 
hogy a Nagyállattartók Szövetségébe tömörítjük a független, 
egyetlen szervezethez sem tartozó helyi gazdákat, annak ér-
dekében, hogy ők se maradjanak ki a támogatás-kérési lehe-
tőségek közül az igényléshez megkövetelt egyesületi-ajánlás 
hiánya miatt. Hatvanhárom székelyudvarhelyi gazda érintett, 
és legkevesebb hatvanan pályázni is fognak” – közölte Cseke 
Árkosi Katalin, hozzátéve, időközben az is kiderült, mégsem 
kell a gazdáknak a pályázáshoz egy szervezet pecsétje.

Azok a Hargita megyei szarvasmarhatartók – magán- és 
jogi személyek egyaránt –, akik a Közvetlen Nemzeti Kiegé-
szítő Támogatásból részesülni szeretnének, augusztus 31-ig 
tehetik le támogatási kéréseiket a Hargita megyei APIA-hoz. 
A támogatásra jelölt állománynak legkevesebb 3 jószágból 
kell állnia: az állatoknak pedig az Országos Állattartási Nyil-
vántartóban is szerepelniük kell. A szarvasmarha-támogatás 
igényléséhez szükséges a személyi igazolvány, illetve a vállal-
kozás alapító okiratának másolata; az állatok származását 
igazoló dokumentumok másolata; nyilatkozat arról, hogy 
az állatok, amelyekre a támogatást igénylik, az előző években 
(2008/2009/2010-ben) nem voltak támogatásra jogosultak, 
kivéve, ha a gazdaság teljes egészében tulajdonost cserélt, nyi-
latkozat arról, hogy a kérés leadásakor a gazdának nincs tar-
tozása sem az állam, sem pedig a megyei hatóságok felé; az 
állományokban esetlegesen bekövetkezett szerkezeti változá-
sokat igazoló dokumentumok másolata; valamint egy létező 
bankszámla.
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