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> Eltitkolják a gazdák a termést? Az ara-
tási szezon végéhez közeledve a valódi ter-
méshozamok eltitkolásával vádolja a hazai 
mezőgazdasági termelőket Valeriu Tabără 
mezőgazdasági miniszter. Mint fogalma-
zott, a legtöbb esetben a gazdák által beje-
lentett termésmennyiség nincs összhangban 
a valóban magtárakba kerülő mennyiséggel, 
megnehezítve ezáltal a hazai gabonapiac 
nagyságára vonatkozó számításokat is. A 
tárcavezető szerint ugyanis a gazdák által 

vallott, és ez alapján a mezőgazdasági igaz-
gatóságok által lejelentett 6,8 millió tonnás 
idei búzaterméshez képest a valóságban a 
kenyérnekvaló bőven meghaladja a 7 millió 
tonnát is, így – állítja a miniszter – az idei 
évi betakarított mennyiség több mint 1,5 
millió tonnával fogja meghaladni a tavalyit. 
Tabără szerint a gazdálkodók – a valódi ter-
mésmennyiségek letagadásával – bizalmi 
válságban szenvednek.  „Meg kell oldanunk 
ezt a problémát, hiszen régóta támogatjuk 
a farmereket, és mi kell megoldjuk a piaci 
problémáikat is, beleértve ebbe az importot-

exportot is, tehát ehhez jó tudnunk, mennyi 
is a termés” – érvelt az agrárminiszter.

Ami az idei évi búzatermés minőségét 
illeti, Tabără szerint az ország minden tér-
ségéből mintákat fognak venni, de meggyő-
ződése szerint az idén magtárakba kerülő 
mennyiség 80 százaléka alkalmas a kenyér-
sütésre, sőt a teljes termés 60 százalékát 
egyenesen kiváló minőségűnek nevezte. A 
tárca adatai szerint az aratás az idén bevetett 
1,957 millió hektárból jelenleg 1,869 millió 
hektáron, azaz a kenyérnekvalóval bevetett 
területek 96 százalékán fejeződött be.
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Nagyobb burgoNyatermésre számítaNak

Csak jó magból lesz jó termés

a tavalyihoz képest idén mintegy 
25-30 százalékkal nagyobb burgo-
nyatermésre számítanak a Hargi-
ta megyei agrárszakemberek, de 
azt sem rejtik véka alá, az idén 
elérhető bővebb termés az odafi-
gyelés mellett a gondos vetőmag-
választástól is nagyban függ.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A szegény gazda legnagyobb 
problémája, hogy csak gyenge 
vetőmagra áldoz, abból pedig 

nem lesz rekordtermés. Kedvét veszi 
az is, hogy a megtermelt krumpliját 
esélytelen jó áron értékesítenie, mert 
külföldről olcsóbb érkezik – állította 
tegnap lapunknak dr. Molnár Zol-
tán, a Brassói Országos Burgonyater-
mesztési Kísérleti Állomás szárhegyi 
kirendeltségének vezetője, aki kéré-
sünkre magángazdaként is vázolja az 
idei krumplitermés helyzetét.

„Számadatokkal nem tudok szol-
gálni, nem is cáfolom az országos elő-
rejelzéseket, hisz jó esély van rá, hogy 
25-30 százalékkal nagyobb termés le-
gyen a tavalyinál. Viszont ez csak kevés 
krumplitermesztő esetében lesz érvé-
nyes” – vallja a szakember. Hasonlóan 
vélekedik Török Jenő, a Hargita Me-
gyei Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Igazgatóság vezetője is, aki idénre a 
tavalyi terméshez képest szintén 25-30 
százalékkal nagyobbra becsüli az idén 
betakarítható gumótermést. Molnár 
szerint azonban a termés mennyisége 

és minősége az időjárás kegye, az évi 
gondos kezeléseken és odafigyelésen 
túl már a vetőmagválasztás pillana-
tában is eldől. Némi pesszimizmus-
sal sugallva, hogy nem épp mindig 
vékonyabb pénztárcájú székelyföldi 
gazdák javára. „A kísérleti állomásnál 
jól látjuk, a minőségi vetőmag előállí-
tása nem olcsó mulatság, felvásárló is 
kevés van rá. Az egyszerű ember in-
kább a szomszéddal cserél, minthogy 
a magas kategóriájú magot megvásá-
rolja. Vannak, akik külföldről beho-
zott vetőmaggal próbálkoznak, így 
viszont lassan nem éri meg nekünk 
fenntartani az állomást” – mondja a 
szakember.

Az import burgonya kapcsán 
egyébként nem csak a vetőmag je-
lent konkurenciát, hisz az étkezési 
krumpli értékesítését is megnehezí-
ti a külföldről behozott burgonya. 
Mint hozzáteszi, elég csak megnéz-
ni a nagyáruházak polcain, immár 

egy lejes kilónkénti ár alatt kínált 
import pityókák felhozatalát. „Pe-
dig Romániának van annyi ter-
mőföldje, hogy saját szükségletére 
megtermelje a kellő mennyiséget” 
– fűzi hozzá Molnár. 

Ami az idei árak alakulását ille-
ti, a tavalyi krumpliárak miatt idén 
többen nagyobb területre ültettek 
krumplit, ez azonban újabb kiáb-
rándulást okozhat a gazdáknak: az 
eladási ár máris csökkenő tenden-
ciát mutat, a megye gyergyói és  
alcsíki településein a jég is megti-
zedelte a termést, ráadásul aki nem 
fordított kellő figyelmet a kártevők 
és a burgonyavész elleni védekező 
permetezésre, annál már lesárgult, 
leszáradt a pityóka cirája. A szak-
ember egy megoldást lát: minőségi 
vetőmagra áldozni, jó krumplit ter-
meszteni, csak úgy lesz rekordter-
més, melyre remélhetőleg egyszer 
majd lesz megfelelő piac is.

Nagyobb pityókatermésre számítanak idén a gazdák: a rekordtermés viszont már a vetőmagválasztásnál eldől  fotó: domján levente / archív
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Kezdődhet az építKezés

Zöld utat kaptak 
a kisvágóhidak

brüsszel láttamozásával elfogadta az országos ál-
lategészségügyi Hatóság a kistérségi vágóhidak lét-
rehozására vonatkozó rendeletet – újságolta tegnap 
tánczos Barna. a mezőgazdasági államtitkár szerint 
ez azt jelenti, hogy azok építhetők, és kérhetők az 
engedélyek a vágópontok felszerelésére is.

hN-információ

Elfogadta az Országos Állategészségügyi Hatóság 
(ANSVSA) a kistérségi, kiskapacitású vágóhidak 
létrehozására vonatkozó rendeletet, aminek kö-

vetkeztében már építhetők, kérhetők az engedélyek a 
vágópontok berendezésére – mondta el tegnap Tánczos 
Barna, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium államtitkára. „2010 decembere óta folyamatosan 
a vágópontok működésének részletes kidolgozásával 
foglalkozunk, s többszöri felkérés után a hatóság vég-
re elküldte Brüsszelbe javaslatunkat, s mivel az ottani 
konzultáción egyetlen tagállam sem fogalmazott meg 
ellenvetést, a 90 napos határidő lejárta után a hatóság 
elfogadta a rendeletet” – tájékoztatott Tánczos. Az 
államtitkár hozzátette, az ország vidékfejlesztésének 
szempontjából e megvalósítás nagy előrelépésnek szá-
mít, hisz általa lehetőség nyílik az állattenyésztésből 
származó hagyományos termékek, félkésztermékek, il-
letve a nyershús megfelelő előállítására, feldolgozására, 
így pedig a helyi piacokra is biztonságos körülmények 
között jut ki az áru.

„A kiskapacitású vágóhidak az állattenyésztőknek 
a húsértékesítés terén is óriási lehetőséget jelentenek, 
hisz mindenképp nagyobb hozzáadott értéket, több 
jövedelmet biztosítanak, mint az élő állatok eladásából 
származó bevételek” – tette hozzá Tánczos. Elmondta, 
az elmúlt hónapokban – kisvágóhidakat építeni szán-
dékozó székelyföldi gazdákkal, közbirtokosságokkal és 
szövetkezetek képviselőivel egyeztetve – arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a mezőgazdasági termékek 
hozzáadott értékének növelését célzó 123-as intézkedés 
lehetőségeit is kihasználva, életképes és nyereséges be-
ruházások valósulhatnak meg.

„A jelek szerint a minimális berendezés költsége nem 
haladja meg a 80-100 ezer eurót, s a húsfeldolgozók szá-
mára az is nagy előrelépés lenne, ha lehetőség adódna már 
létező épületekben berendezni az egyes vágópontokat” – 
tette hozzá az államtitkár.


