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> Több pénzt szánna Brüsszel kármen-
tésre. Új kármentő alap felállítását tervezi 
az Európai Bizottság, amelynek értelmében 
2014-től, egy évi 500 millió eurós extra támo-
gatási keretet hoznának létre a károsult gaz-
dák megsegítésére. Brüsszel bevezetné, hogy a 
kárelszenvedés után automatikus rendszerben 
járjon a támogatás, nem eseti módon, a kár 
jellegétől függően, mint eddig. Dacian Cioloş 
uniós mezőgazdasági biztos szerint a támoga-
tás nem lehet több, mint az elszenvedett vesz-

teség 70 százaléka. Az erre szükséges pénzt egy 
e célra létrehozott, 3,5 milliárd eurós alap biz-
tosítaná, amely a 2014–2020-ig tartó ciklusig 
tartana. Az Unión belül eddig is járt kártérítés, 
megfelelő pályázat esetén, de leginkább kü-
lönleges helyzetekben, mint a májusi E-coli-
baktériumokkal fertőzött zöldségbotrány ese-
tén. Az új gyakorlat értelmében a gazdák akár 
egy piaci keresletvisszaesés során is pénzhez 
juthatnának. A pontos tervezetet októberben 
mutatják csak be, de úgy ismeretes, egy gazda 
abban az esetben élhet majd kártérítési igény-
nyel, ha a bevétele legalább 30 százalékkal el-

marad az előző három év átlagától. Az igény 
alapját aszály, hideg időjárás, túlzott csapadék, 
állatbetegség vagy a csökkenő piaci kereslet mi-
att keletkezett kár is képezhetné. A felmérések 
szerint átlagban a gazdák ötöde szenved el 30 
százaléknál nagyobb éves kiesést.

> Web-naplóvezetésre kötelezik a ma-
gyarországi gazdákat. Az interneten is elér-
hető, Web-Gazdálkodási Naplót (Web-GN) 
kell benyújtaniuk szeptember 1. és november 
30. között a magyarországi Agrár-környezet-
gazdálkodási Programban részt vevő gazdál-

kodóknak – közölte a Magyar Agrárkama-
ra. Az elektronikus úton történő adatszol-
gáltatást egyrészt a folyamatok könnyebb 
nyomonkövetése, másrészt az adminiszt-
rációs terhek könnyítése miatt sürgetik. 
A közlemény szerint nem elég az előírások 
szerint gazdálkodni, annak egyes lépéseit 
is rögzíteni kell. A Web-GN benyújtá-
sa minden agrárkörnyezetgazdálkodás-
támogatásra jogosult gazdálkodó számára 
kötelező. Aki nem teljesíti az adatszolgálta-
tást vagy hiányosan közli az adatokat, szank-
ciókra számíthat.
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Beérő agrárremények

99 százalékos aratási mutató mel-
lett minden várakozásnál nagyobb, 
több mint 7,1 millió tonnás kenyér-
gabona – azaz búza és rozs – ter-
mést jelez legfrissebb adataiban a 
Mezőgazdasági Minisztérium. A 
kalászosra azonban máris lenne 
exportpiacunk: egyiptom 20 millió 
eurós üzlet keretében 100 ezer ton-
náért jelentkezett be. A jó termés 
várhatóan igaz lesz a kukoricára és 
a napraforgóra is.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Gyakorlatilag befejeződött 
a kalászosok aratása, és 
megkezdődhet a többi nö-

vényi kultúra betakarítása is. Azzal 
mindenki egyetért, hogy a kedvező 
időjárási körülmények nyomán jó nö-
vénytermesztési év lesz az idei, ami rá-
adásul még a gazdasági növekedésnek 
is pluszerőket adhat. Szakértői becslé-
sek szerint a GDP idénre várható 1,5 
százalékos növekedésében az agrárium 
„részvállalása” 0,3 százalék körül lehet.

Átléphető a 10 milliárd
eurós küszöb
Amúgy a mezőgazdasági termelés 

átlagértéke az utóbbi évek során 7-8 
milliárd euró között mozgott, ám az 
idén Valeriu Tabără mezőgazdasági 
miniszter szerint meg fogja haladni a 
10 milliárd eurós értéket – más szak-
értők szerint viszont csak közelíteni. 
Beiu Florin, a minisztérium agrárpoli-
tikai igazgatóságának vezetője például 
úgy véli, a mezőgazdasági összterme-
lés több mint kétharmadát kitevő 
növénytermesztési szektor idei teljesít-

ménye várhatóan 8 százalékkal fog nö-
vekedni. A gabonatermés például kö-
zel 10 százalékkal lesz nagyobb, mint 
a tavalyi, ám ezen belül is a búzaterme-
lés 16 százalékos gyarapodására lehet 
számítani: azaz a tavalyi 5,7 millióval 
szemben idén 6,7 millió tonnára. Az 
idei kenyérnek való termés értékben 
kifejezve tehát akár elérheti az 1,3 mil-
liárd eurót is. A Mezőgazdasági Mi-
nisztérium adatai szerint egyébként a 
búza- és rozstermés közös értéke idén 
– 99 százalékos aratási mutató mellett 
– immár meghaladta a 7,1 millió ton-
nát, ami 30 százalékos növekedést je-
lent a tavalyi, de 6 százalékkal nagyob-
bat a tárca számításaihoz képest is. A 
kukoricából az előszámítások szerint 
15, míg napraforgóból 20 százalékkal 
több kerülhet idén betakarításra, elér-
ve ezáltal a 10,4 millió tonnás, míg az 
olajos növényből az 1,5 millió tonnás 
termésmennyiséget.

egyiptom vásárolná fel
a búzát
A kedvező terméseredmények 

nyomán várhatóan csökkenni fog 
Ro mánia agrár- és élelmiszeripari ke-
reskedelmi mérleghiánya is. Bár a de-
ficit az elmúlt esztendőben 700 millió 
euróra rúgott, az idén a számítások 
szerint 200 millió euróra csökkenhet, 
köszönhetően az export idei egymil-
liárd euróval, 4 milliárd euróra való 
növekedésének, miközben az import 
bővülési üteme lassulva, a korábbi 
3,7 milliárd eurós szintről csak 4,2 
milliárd euróra fog emelkedni. A bú-
zaexport kapcsán egyébként a világ 
egyik legnagyobb búzaimportőre, 
Egyiptom immár több mint 100 ezer 

tonna kenyérgabonára jelezte vételi 
szándékát, ami a jelenlegi 200 eurós 
tonnánkénti nemzetközi jegyzésárak 
mellett a hazai gabonaexport kapcsán 
20 millió eurós üzletet jelentene. Ro-
mániát egyébként tavaly a világ húsz 
legnagyobb búzatermelő országa kö-
zött tartották számon, annak ellené-
re is, hogy az ország búzatermése az 
elmúlt esztendőben az Európai Unió 
szintjén 4 százalékos részesedést je-
lentett. Ami az átlagos hektárhoza-
mot illeti, Ioan Florescu, a statisztikai 
hivatal agrárstatisztikai igazgatóságá-
nak vezetője szerint a 2010-ben mért 
2,9 tonnás hozam idén hektáronként 
3,6 tonnára nő. Valeriu Tabără ehhez 
képest viszont 4,4 tonnás átlagter-
méshozamokkal számol, elfogadha-
tatlannak tartva, egyenesen csalással 
vádolva ezáltal a hektáronként 2,8 
tonnás búzamennyiséget jelentő ter-
melőket. A miniszter szerint a javuló 
hektárhozamok eredményeként to-
vábbra is számítani lehet a búzater-
melés növekedésére, ami 2020-ban 
akár 8 millió tonnára is rúgva, 50 szá-
zalékát exportálni is lehet majd.

Rekordközeli búzatermés: a 7,1 millió tonnás kenyérnekvalóból bőven jut exportra is fotó: domján levente

Hirdetés

Mindent kibeszélnek, AMi tejből készül

Sajtvilágkongresszus 
Farkaslakán

A mai naptól kezdődően, augusztus 21-ig minden a 
tejfeldolgozás körül fog forogni a Farkaslakán meg-
rendezett tej- és sajtvilágkongresszuson.

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

A Farkaslaka Polgármesteri Hivatala, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság, il-
letve az Európai Élelmiszerlánc Parlament és a helyi 

GordonProd Kft. szervezésében szakkiállítással, vásárral és 
különböző versenyekkel színesített nemzetközi konferenci-
ára farkaslaki Tamási Áron-emlékparkkal szemben található 
sportcsarnokban kerül sor. Mint tegnap lapunk érdeklődésé-
re Magyari Árpád, a rendezvényt szervező GordonProd Kft. 
tulajdonosa megjegyezte, ez alkalommal csupán Székelyföl-
dön folytatódik a Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalál-
kozók 2010-ben elkezdett sorozata, melynek keretén belül 
„Galacticus” I. Tejhigiéniai, Tejminőségügyi és Tejvizsgálati 
világkongresszust tartanak. Elmondta, a választás Farkaslakára 
végül is a Gordon  tejfeldolgozó miatt került, a világkonferen-
cia célja pedig a helyi termékek paicképességének a növelése, 
az ágazatban dolgozók tevékenységének a támogatása, segíté-
se, életbenmaradási esélyeik serkentése. „A tej nem városon, 
hanem vidéken terem, így esett a választás ránk, és abban 
reménykedünk, hogy az élelmiszerrel kapcsolatos termékek-
ben is vidékben kezd mindenki gondolkozni” – magyarázta 
Magyari, aki azt is tudatta, a kongresszusra az Európai Unió 
összes országából, sőt az Egyesült Arab Emírségekből is érkez-
nek résztvevők. „A tej talán az egyetlen termék, amelyet szüle-
tésünktől halálunkig fogyasztunk. Így a konferencián minden 
típusú tejről szó lesz, romániai, magyarországi, angliai előadók 
érkeznek” – sorolta a rendezvény házigazdája.

A rendezvény négy napja alatt tejtémakörben számos elő-
adásra kerül sor. A szervezők nyolcvan vállalkozást várnak a 
konferenciára, a kiállítók zöme erdélyi lesz, és nemcsak tej- és 
kapcsolódó termékekkel, hanem állati és növényi eredetű ét-
kekkel is előrukkolnak, sőt, kézművesek is kiállítanak majd. 
Az ismerkedéssel egybekötött program ugyanakkor tegnap 
a székelyszentléleki tejfeldolgozó üzem megtekintésével 
kezdödött, míg a mai naptól szombat délig romániai és ma-
gyarországi szakemberek tartanak előadásokat.

Szombaton délben kerül sor a Tej – Tejtermék – Sajt 
világbajnokság eredményhirdetésére és a Think global, Eat 
local! díjak átadására. Magyari a rendezvény alatt odaíté-
lendő díjakkal kapcsolatosan azt jegyezte meg: „Azért szü-
lettek ezek a kitüntetések, hogy végre tényleg helyi szinten 
kezdjünk gondolkodni, ne a szomszéd termékét vásároljuk 
meg, amelyikről azt sem tudjuk, mit tartalmaz.”


