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> Burgonyapiac: amiről a számok be-
szélnek. Az elmúlt esztendei gyengébb 
burgonyatermés még az infláció idei ala-
kulásába is beleszólt. Az ára ugrásszerűen 
megemelkedett, s az esztendő első hónapja-
iban az élelmiszerek árindexét óhatatlanul 
feltornázta. Ez a tendencia most már meg-
változott, s míg ezelőtt négy-öt hónappal a 
burgonya piaci átlagára országos viszony-
latban 2,75 lej/kg körül volt, jelenleg 1,5 
lej/kg, ám a hazai burgonya kilóját immár 

két nagy üzletlánc is 1 lej alatti áron kínál-
ta. A 2006–2009-es időszakban országos 
viszonylatban a burgonyatermelés 3,6-4 
millió tonna között mozgott, a tavaly vi-
szont 3,2 millió tonnára esett vissza. Lévén 
hogy nemzetközi viszonylatban is gyenge 
termés volt, olcsóbb importtal sem lehetett 
pótolni a kínálatot, s ezzel magyarázható a 
jelentős arányú áremelkedés. Egyébként az 
export tekintetében nem jelent jelentős té-
telt a burgonya: volumene a 2006–2009-es 
időszakban 4700–6700 tonna között moz-
gott, a tavaly viszont 20 200 tonnára emel-

kedett. A szóban forgó években viszont 
jóval jelentősebb volt az importált meny-
nyiség. 2006-ban például 144 ezer tonna, 
2009-ben 51 ezer tonna, a tavaly pedig 64 
ezer tonnára rúgott.

Ioan Benea, a Romániai Burgonyater-
mesztők Föderációjának elnöke szerint az 
ország lakossága évente 3-4 millió tonna 
burgonyát fogyaszt el, ami éves viszony-
latban 1-1,5 milliárd eurós üzleti forgal-
mat jelent. Ioan Benea szerint a jelenlegi 
körülmények között a termesztési költsé-
gek 0,6 lej/kg-ra tehetőek, s amennyiben 

a termelőnek sikerül 1,5 lej/kg-os áron ér-
tékesítenie a burgonyát, akkor akár jelen-
tős haszonra is számíthat. De ugyancsak 
Benea állítása szerint a felvásárlók jelenleg 
0,5–0,7 lej/kg-os árat ajánlanak. Ami a 
hektárhozamot illeti, a föderáció elnöke 
szerint igen nagy a szórásmező: 12 tonna/
hektártól el egészen 20 tonna/hektárig. 
Hargita megyében a gumós növényből az 
idén több mint 11 ezer hektáron került a 
földbe, ami tavalyhoz képest 500 hektáros 
vetésterület-növekedést jelent. (Hecser 
Zoltán)
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A chipsnek vAló burgonyávAl kezdődött A pityókAásási szezon

Beindult a krumpliszüret  
Alcsíkon

A tavalyhoz képest kedvezőbb 
időjárási körülmények miatt idén 
akár 35-40 százalékkal is több 
pityókát takaríthatnak be a föl-
dekről a gazdák. A burgonyaásá-
si szezon márpedig a legkoraibb, 
chipsnek való krumplifajták be-
takarításával a napokban kezde-
tét is vette.
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Az ipari feldolgozásra szánt 
korai krumplifajták szedé-
sével kezdetét vette a szüret 

a csíkkozmási Nyerges Társulásnál. 
Mint Vitos Lászlótól, a társulás el-
nökétől megtudtuk, a 150 hektáron 
gazdálkodó társaság először a Lady 
Claire nevű fajta betakarításával 
kezdte el a munkálatokat.

Az európai út mellett fekvő 
parcellákban katonásan sorakoz-
nak már a krumpliszsákok. Tegnapi 
ottjártunkkor éppen ebédszüneten 
tartott a szedők csapata. Lapunknak 
nyilatkozva Vitos László elmondta, 
mintegy száz pityókaszedő dolgozik 
a földeken. „Naponta 2-3 hektárról 
szedjük fel a krumplit. Az eddigiek 

alapján közepes a terméshozam, azaz 
hektáronként 25-30 tonna” – állapí-
totta meg Vitos. A szedők többnyire 
Marosvásárhelyről, illetve Vrancea 
megyei településekről jöttek, sokan 
családostól, így szerezve be télire a 
krumplikészletet, illetve a keresetet. 
A csíkkozmási Nyerges Társulás el-
nökétől azt is megtudjuk, a térség-
ben, hozzájuk hasonlóan még Tus-
nádon kezdték meg a betakarítást. 
Azonban mint Török Jenő, a Har-
gita Megyei Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Igazgatóság vezetője is 
megerősítette, a korai fajták ásására 
készítették már elő a kombájnokat a 
csíkszentkirályi határba is.

„A korai, chipsnek való fajták 
ásása néhol már elindult, de a hét 
folyamán már mindenki igyekszik 
a fajta kiásásával, hisz hamarosan 
érkezik a közép-korai fajta ásása is, 
de a krumplibetakarítás igazán ál-
talánossá csak rendszerint augusz-
tus 25-e után válik” – tette hozzá 
lapunknak nyilatkozva Török.

Ami az időjárási körülményeket 
illeti, a szakember szerint az idei év 
csapadékosság szempontjából köze-
pesnek mondható, de mindenképp 
jobb feltételeket kínált a pityókater-
mesztő gazdáknak a tavalyi évnél. 

A szakember szerint a kedvezőbb 
időjárási körülmények több téren 
is visszaköszönnek, egyrészt a gaz-
dák a tavalyi rossz tapasztalatokból 
okulva idén jobban ügyeltek a bur-
gonyavészre, ám a betegség elleni 
fellépés az idén kevesebb – átlago-
san négy – kezeléssel is megoldható 
volt. A föld pedig, úgy tűnik, nem 
marad háládatlan a gondoskodá-
sért: a várható átlag terméshoza-
mok idén akár 35-40 százalékkal is 
meghaladhatják a tavalyi esztende-
it. „Tavaly hektáronként 13 tonna 
volt az átlagtermés, idén viszont 18 
tonnára számítunk” – magyaráz-
ta Török, igaz, hozzátéve, hogy a 
parcellák és a gazdák átlagtermése 
közötti szórás továbbra is magas 
marad. Lesz, akinek a hektáron-
kénti termése még a tíz tonnát sem 
éri el, de lesz olyan is – és ez főként 
a társasokra igaz –, aki egy hektár 
pityókaültetvényből akár a negy-
ventonnás termést is kihozhatja. A 
bő termés bár már a tavalyi rekord 
magas felvásárlási árakat is lenyom-
ta, de a pityóka kilójáért idén rea-
lizálható 60-70 banis nagybani fel-
vásárlási árat Török Jenő a gazdák 
szempontjából még így is kifizető-
dőnek tartja.
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Márkaépítés – 
termelői segítséggel
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Kisvállalkozók és kistermelők marketingképzése orszá-
gos és nemzetközi viszonylatban címmel szervezett 
előadást augusztus 12–13-án Hargita Megye Tanácsa 

a termelők, illetve a kisvállalkozók számára a termékértékesí-
tés, a termékek reklámozása, illetve az üzleti kapcsolatok kiala-
kítása, a termék iránti bizalom és márkahűség témakörökben. 
Hargita Megye Tanácsának Székely termékek népszerűsítése 
című programja révén Bocskay István vállalkozásfejlesztő, 
a Szentesi Ipari Park vezetője tartott elméleti és gyakorlati 
képzést azokról a marketingfogásokról, amelyek segítségével 
a megyei tanács által is támogatott helyi kistermelők hatéko-
nyabban népszerűsíthetik termékeiket a helyi piacokon és a 
nagy üzletláncokban. Az érdeklődők választ kaphattak azokra 
a kérdésekre, melyek a legfontosabb feladatok a termelésben és 
az értékesítésben. „A lakosság számára jobb megélhetést célzó 
kezdeményezéseinknek kezdenek látszani az eredményei” – 
mondta köszöntőjében Borboly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke. „A 2008-ban elkezdett munkában a hús- és tej-
termelés, illetve -feldolgozás terén mára már eredményeket tu-
dunk felmutatni. Amit önöktől hallottunk az elmúlt években, 
arra alapoztuk stratégiánkat, így ma már tudjuk, mit akarunk, 
és tudjuk, hogy mindezt miből valósítjuk meg. Erre van négy 
Leader-pályázat, illetve további pályázatok is lesznek, mert 
még lesz lehetőség lehívni a mezőgazdaság fejlesztésére szánt 
európai uniós alapokat” – fogalmazott az elöljáró. Elárulta azt 
is, hogy a folytatásban a tej- és erdeigyümölcs-feldolgozás, va-
lamint a székely konyha továbbfejlesztése következik. „Bár las-
sabban haladunk, mint szeretnénk, de nem kell lemondanunk 
semmiről” – tette hozzá Borboly. A vállalkozásaikat most 
építő termelőknek nem kell a később jövőktől mint konku-
renciától tartaniuk – hangzott el –, mert a termelői kapacitás 
még nem elég a piac telítettségéhez, tehát bőven van még hely 
az újonnan érkezők számára is. A megoldás a cégek, illetve kí-
nálataik bővítése és a bizalom kiépítése a megrendelőkkel és a 
fogyasztókkal szemben. Bocskay István előadó véleménye sze-
rint a jelenlévők száma minősíti az eddigi munkát. „Az eddigi 
siker nyitja talán az emberek egymáshoz való viszonyulása, 
ami Székelyföldön egyedi, de ennél több kell” – mondta el a 
szakember, mielőtt szép számban megjelent Székely termék 
márkajegyet használó hallgatóság előtt a marketingfogások tí-
pusainak és a hagyományos piacok fellendítésének lépéseinek 
ismertetésére tért volna. Az előadást azok számára állították 
össze, akik mostanig nem foglalkoztak a gazdasági folyamatok 
elemzésével, és még nem mozognak otthonosan a közgazda-
ság, illetve a márkaépítés világában.


