
hírfolyam

> 200 tonnás áron kel el a kukorica. 
A tavalyi terméshez képest is közel 15 szá-
zalékkal nagyobb törökbúzatermésre szá-
mít idén a Mezőgazdasági Minisztérium: 
a szaktárca szakemberei így idénre 10,4 
millió tonnás termést prognosztizálnak. A 
jobb terméshozam mellett ugyanakkor az 
értékesítés terén is kedvező a konjunktúra: 
a kukoricát a nemzetközi piacokon jelen-
leg 200 eurós tonnánkénti áron jegyzik. 
Románia egyébként a kukoricatermelés 

szempontjából világviszonylatban a tize-
dik helyet foglalta el, ám a hektárhozamok 
tekintetében már korántsem tartozik az él-
bolyba. A bevetett területek tekintetében a 
törökbúza és a napraforgó esetében például 
Románia európai viszonylatban az első he-
lyet foglalja el, de a termelés tekintetében 
– a kukorica esetében – Franciaország után 
a második helyet: ott az átlagos hektárho-
zam háromszorosa a romániainak.

> Jobb napraforgótermés ígérkezik. 
A szaktárca várakozása szerint a napra-

forgótermés idén el fogja érni a 1,5 mil-
lió tonnát, ami 200 ezer tonnával haladja 
meg az elmúlt esztendei termelési szin-
tet. Értékben kifejezve ez 400 millió eu-
rót jelentene, olyan körülmények között, 
amikor a nemzetközi piacokon érezhető 
a felvásárlási ár növekedése. Egyébként 
az étolajnak való tőzsdei ára jelenleg 
tonnánként ezer euró körül van. A nap-
raforgó-termelés szempontjából amúgy 
hazánk európai szinten Franciaország és 
Bulgária után a harmadik helyet foglalja 
el. (Hecser Zoltán)
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Szerény érdeklődéS az elSő kozmáSi barompiacon

Nem volt, aki kezet rázzon

Tárt kapukkal várta az árusokat 
és vásárlókat a Hargita megyében 
elsőként újranyíló barompiac csík-
kozmáson. a tegnap első alkalom-
mal jelentkező, de ezentúl minden 
kedden sorra kerülő vásárról azon-
ban valószínűleg kevesen tudtak, 
emiatt lehetett visszafogott az ér-
deklődés.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

„Ejsze, komám, odabent már 
nincs hely?” – viccelődik 
egy kozmási atyafi a tele-

pülésen újranyílt barompiac kerítésé-
nél lova mellett várakozó falubelijé-
vel. A kitárt kapun túl ugyanis, noha 
ezentúl minden kedden állatvásárt 
tartanak, üresen áll a tér. Csupán a 
körzeti állatorvos, valamint egy bá-
ros nézi egymást két órája – a reggel 
nyolckor nyitó és délig tartó vásárra 
egyetlen gazda sem jelentkezett el-
adásra kínált jószágával.

Annál több kíváncsiskodó fordul 
meg a kapu előtt: tekintetükön látszik 
a csalódottság, hogy nem találnak 
semmit. Nemsokára egy helyi cigány 
férfi érkezik a takarosan rendbe tett 
és felszerelt irodához, hogy megérdek-
lődje, „dzsippes” lovát milyen iratokkal 
hozhatná el a vásárra. „Csipes” – javít-
ja ki dr. Csáki Jenő csíkszentmártoni 
körzeti állatorvos, aztán hogy a férfi 
jobban megértse, elmagyarázza: azért 
nevezik csipnek, mert amikor leolvas-
sák a számítógéppel, az egyet csipog. 
Aztán választ ad a kérdésre is: csupán 
egy állatorvos által kibocsátott szál-
lítási engedély szükséges, amely azt 
igazolja, hogy az állat nem beteg, és 

nem származik fertőzött helyről. „Ez 
valami uniós követelmény?” – kérdez 
vissza a férfi, de hamar jön a szakember 
felelete: ez mindig is így volt.

Nem sokkal később két csíkszent-
imrei férfi érkezik, ők is a szükséges ira-
tokról érdeklődnek. Aztán szó kerül 
egykori állatvásárokról, információ-
cserékről, amikor nem volt ennyi tévé- 
és rádióadó, újság, internet, és a serté-

sek tiszta vérvonalát is megtárgyalják. 
Csakhogy a sertéssel, mint dr. Csáki 
Jenő magyarázza, a téli hónapokon 
kívül tilos állatvásárokon kereskedni. 
Így abban reménykedik, ha a gazdák is 
tudomást szereznek a kozmási barom-
piacról, lesz elég ló-, szarvasmarha-, 
juh- vagy baromfitenyésztő, aki elége-
detten rázhat kezet a szintén elégedett 
vásárlóval.
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Eladásra kínált jószág nélkül nyitotta meg tegnap kapuit a csíkkozmási barompiac. Idő kell a gazdáknak, hogy megszokják fotó: mihály lászló

HarGiTa meGyében a leGdráGább a bÚza

Kiváló termés, 
nagyobb ár

Hiába a 7,2 millió tonnás rekordtermés, a kenyérnek 
való gabona ára ennek ellenére is magas árszinteken 
maradt. a mezőgazdasági tárca adatai szerint ráadá-
sul a tonnánkénti 1200 lejes árral Hargita és maros 
tartozik a legdrágább búzaértékesítő megyék közé.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium leg-
frissebb adatai szerint az idei búza- és rozstermés 7,2 
millió tonnára tehető, ami 26 százalékkal nagyobb, 

mint a 2010-es esztendei. Jó termés ellenére a búza drágább, 
mint a tavaly: a kenyérnek való tonnánkénti termelői ára 
ugyanis jelenleg 500 és 1200 lej között mozog. A minisz-
térium adatai szerint augusztus hónap folyamán országos 
viszonylatban a búza tonnánkénti átlagára 700 lej volt, míg 
tavaly 590 lej, 2009-ben pedig 470 lejt kértek el tonnájáért. 
A szaktárca illetékesei a viszonylag magas árat a termelők 
kivárásával magyarázzák, akik arra számítanak, hogy a ke-
nyérgabona tonnáját az ősz folyamán akár 900 lejes áron 
is értékesíthetik. A minisztérium adatai szerint ráadásul 
jelenleg Hargita és Maros megyében a legdrágább: a ter-
melők így megyénkben 1200 lejt kérnek a kalászos tonná-
jáért, miközben a búza Gorj, Suceava, Vaslui és Mehedinţi 
megyében 1000 lejes átlagáron, Teleorman megyében 500, 
Dâmboviţa, Botoşani és Giurgiu megyékben pedig tonnán-
ként 600 lejes áron mozog. Argeş megye 620 lejes, illetve 
a Neamţ, Călăraşi, Brăila és Iaşi megyei termelők 650 lejes 
tonnánkénti áraikkal szintén az olcsóbbak közé tartoznak.

A szaktárca számítása szerint hektáronkénti 4 tonnás 
hozam esetén – 700 lejes átlagáron számolva – a búzater-
melő gazda 2800 lejes bevétellel számolhat, mely szerintük 
nemcsak hogy fedezi a ráfordítás költségeit, de már hasznot 
is biztosít. A 4 tonnás hektárhozamot azonban nem min-
denütt érték el. Valeriu Tabără tárcavezető azonban továbbra 
is állítja, hogy egyes termelők továbbra is eltagadják a valós 
hektárhozamokat, így például 5 ezer tonna helyett csupán 
3 ezer tonnát vallanak be. Hasonlóan véli Dragoş Frumosu 
szakszervezeti vezető is, aki szerint a gabonára alkalmazott 
egyszerűsített, fordított áfarendszer hozzájárult ugyan a 
gabonakereskedelem elharapódzott adócsalás visszaszorí-
tásához, ám ennek ellenére az áfacsalás okozta kárt még így 
is 250 millió euróra becsüli. Megoldásként mérőműszerek 
felszerelését javasolná a malmoknál, ami révén véleménye 
szerint pontosan lehetne tudni a bemenő búza és kijövő liszt 
mennyiségét. Emlékeztetett, annak idején hasonló módszer-
rel lehetett véget vetni az adócsalásoknak a szesziparban is.


