
Országos szinten egy év leforgá-
sa alatt 600 ezer, Hargita megye 
szintjén pedig több mint 13 ezer 
szarvasmarha tűnt el a statiszti-
kákból – derül ki a januárban vé-
get ért általános mezőgazdasági 
összeírás első részadatainak 
publikálásából.
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Megdöbbentő adatokkal szol
gálnak az év elején végző
dött országos mezőgazdasá

gi összeírás első részadatai: a megelőző 
2002es összeíráskor a szarvasmarha
állomány 2,8 millió volt, most pedig 
1,9 millió, azaz közel 34 százalékkal 
csökkent. Az éves statisztikákból az 
is kiderül, hogy 2001–2009 között 
az állomány 300 ezer fővel apadt, 
majd egyetlen év leforgása alatt az 
állományból 600 ezer jószág tűnt el: 
a nyilvántartott létszám 2,5 millióról 
1,9 millióra csökkent. Ugyanilyen 
rejtélyes állományapadás vonatkozik 
Hargita megyére is, sőt az állomány
fogyás esetünkben még látványosabb 
volt: a statisztikai évkönyvben 2009
re vonatkozóan míg 76 774 egyed 
szerepelt, most csak 63 ezer, azaz 18 
százalékkal kevesebb. Valami nem 
stimmel: vagy az összeírás adatai nem 
fedik a valós helyzetet, vagy valami 
hibádzik az éves statisztikai jelenté
sek tekintetében. Amúgy Hargita 
megye a maga 63 ezres állományával 
továbbra is az országos élvonalban 
van: a tizedik helyet foglalja el. Az 
első Suceava megye, ahol is a mező
gazdasági összeírók legutóbb 147 
ezer szarvasmarhát számláltak össze.

Nincs tőkeerő 
a húsmarhák tartásához
A hivatalos statisztikai adatok 

szerint 1989ben amúgy Románia 
szarvasmarhaállománya 7,5 mil
lió egyedet jelentett. Szakemberek 
szerint a fogyatkozás az állattartók 
pénzügyi nehézségével, a hús és a tej 
értékesítési gondjaival, illetve a szek
tor alulfinanszírozottságával magya
rázható, aminek továbbra sem ked
vez, hogy Romániában a szubvenci
ók még mindig jóval kisebbek, mint 
a nyugateurópai országokban.

A Romániai Szarvasmarhate
nyésztők Föderációjának elnöke, 
Mircea Ciurea szerint a szarvas
marhatenyésztés viszonylag nagy 
befektetést igényel, ám a haszonra 
a gazdáknak legalább kéthárom 

évet kell várni. „A húsmarhákat 
a tenyésztő legfeljebb százkilósig 
hizlalja, s majd élőállatként ke
rülnek exportra, nincs pénzügyi 
erejük ahhoz, hogy tovább tart
sák” – állítja az érdekképviseleti 
szervezet elnöke, hozzátéve: így 
az sem véletlen, hogy a vágásra 
kerülő szarvasmarhák átlagsúlya a 
megelőző időszakokhoz viszonyít
va 23 százalékkal csökkent. Emiatt 
pedig egyes húsfeldolgozók mar
hahúsimportra kényszerülnek.

Nem sokkal jobb a helyzet a tejter
melés tekintetében sem. Az összeírás 
adatai szerint 2010ben a megelőző 
esztendőhöz viszonyítva a feldolgo
zók által begyűjtött tej mennyisége 
8,9 százalékkal csökkent. Papíron a 
dolgok e tekintetben akár rendjén is 
lehetnének: szakemberek számítása 
szerint egy olyan gazdálkodó, aki két 
tehenet tart és naponta 40 liter tejet 
nyer, amennyiben azt literenként 
2,5 lejért tudja értékesíteni, havonta 
mintegy 800 eurónak megfelelő ösz
szeget realizálhat, az állattartás pedig 
számára körülbelül 500 eurós kiadást 
jelentene. A baj csupán az, hogy 2,5 
lejes ár a legtöbb gazda számára csak 
álom marad: a tejért ugyanis az orszá
gos viszonylatban a felvásárlók csak 
0,7–0,8 lejt fizetnek.

Megfogytak a szárnyasok is
Hasonló a helyzet a baromfi

állomány tekintetében is, ahol az 
évről évre történő apadás mára az 

állományt 78,8 millió főre csök
kentette. Ebből 48,3 millió a ház
táji gazdaságokban van, ami azt 
jelenti, hogy a mezőgazdaságban 
nyilvántartott 3,8 millió magán
személy mindegyikére átlagban 12 
baromfi jut. Az állomány csökkené
se ellenére Románia továbbra is az 
EU baromfihústermelőinek tízes 
toplistáján szerepel, 304 ezer ton
nás hústermeléssel. Az első helyet 
Franciaország tartja: közel 1,8 mil
lió tonnával.

Hargita megyében viszont az 
összeírás adatai alapján még nőtt 
is a baromfiállomány. Igaz, míg 
2006ban 566 843 szárnyast tar
tottak nyilván, addig 2007ben 
403 ezerre csökken, 2009ben 428 
ezerről számoltak be, a mostani 
összeírás pedig 488 947 állatról 
tanúskodik. Ebből közel 378 ezer 
az egyéni gazdálkodók tulajdo
nában található. Annak ellenére, 
hogy országos viszonylatban a ba
romfiállománynak több mint 61 
százaléka a háztájiban lelhető fel, 
szerepe a piacon, illetve a barom
fihús és a tojás feldolgozása, vala
mint forgalmazása terén jelenték
telen. A tojás és baromfihúspiac 
több mint 75 százalékát ugyanis 
a nagy cégek uralják, de Románia 
baromfihúsexportja sem lebe
csülendő: 2010ben országos vi
szonylatban a baromfivágóhidak 
több mint 175 millió szárnyast 
dolgoztak fel.
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> Meghosszabbították a támogatás-
igény lési terminust. Az eredetileg megsza
bott augusztus 31i határidő helyett szep
tember 20ra tolta ki a kedvezőtlen adottságú 
térségekben gazdálkodó, hegyvidéki szarvas
marhatartóknak járó támogatásigénylés ha
táridejét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium – hívja fel a Hargita megyei 
gazdálkodók figyelmét a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség. A 2től 15 tehénig kérhető tá

mogatásigénylés kitöltésében a legtöbb pol
gármesteri hivatalban is segítik a gazdákat, 
de bizalommal fordulhatnak a tehéntartók a 
Hargita megyei APIA területi kirendeltségei
hez is. „A kedvezőtlen adottságú térségekben 
gazdálkodó tehéntartó gazdák támogatására 
idén közel 22,5 millió euró van elkülönítve, 
az állatonként maximálisan kifizethető támo
gatás 250 euróban van megszabva” – mondta 
el korábban lapunknak Haschi András, a kifi
zetési ügynökség Hargita megyei igazgatója. 
A támogatás feltételeként a gazdáknak idén 
is rendelkezniük kell megfelelő tejkvótával, a 

gazdának – legyen szó akár jogi, akár magán
személyről – szerepelnie kell a mezőgazdasági 
lajstromban, a támogatásra jelölt állomány 
egyedeinek pedig az országos farmregisz
terben. Ezenkívül csatolni kell a támogatási 
kérvényhez a területi Állategészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság által kibocsá
tott állatútlevelet, illetve a gazda személyiga
zolványmásolata mellett egy olyan érvényes 
bankszámlaszámot is, amire majd a támoga
tást szeretné kapni. A Hargita megyei APIA 
igazgatója szerint megyénkből a hegyvidéki 
szarvasmarhatartóknak járó támogatást vár

hatóan nagyjából idén is ugyanannyi gazda 
veszi igénybe, mint legutóbb: a február 15én 
zárult igénylési időszak után kevés híján hét
ezer gazda összesen közel húszezer jószágra 
kért támogatást. Haschi a korábbi tapasztala
tok alapján külön felhívja a gazdák figyelmét 
egy aktív bankszámla fenntartásának fontos
ságára, illetve a támogatás igénylése kapcsán 
tapasztalt problémaként a tejkvóták tisztázat
lanságára. Tanácsa szerint akinek nincs érvé
nyes feldolgozási vagy szabadértékesítési kvó
tája, az a napokban, de legkésőbb szeptember 
közepéig gondoskodjon a vásárlásáról.

Eltűnt a Hargita megyei szarvasmarha-állomány 18 százaléka: összeírták, nem találták
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Székely termékek
a Félszigeten

Hagyományos székely termékeket kóstolhattak a 
marosvásárhelyen zajló félsziget fesztivál látogatói. 
hargita megye tanácsa a fesztivál Parkban állította 
fel sátrát, ahol a bulizó „mindenféle korú fiatalok” 
nemcsak megízlelhették a finomságokat, hanem a 
termékek előállítási módjáról, illetve a székely ter-
mék minősítés megszerzésének folyamatáról is tájé-
kozódhattak.

HN-információ

Erdei, illetve a háztáji gazdaságokban vegyszerek nélkül 
termesztett gyümölcsfélékből készített lekvárokkal, 
szörpökkel, minősített biomézzel, kolbászfélékkel, te

pertővel, házikenyérrel, mézeskaláccsal és pálinkával várták 
a Székely Termék Sátor alatt az érdeklődőket Hargita Megye 
Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének munkatársai. A si
ker nem maradt el, annak ellenére, hogy nem előzte meg kü
lönlegesebb beharangozó kampány az akciót, szép számban 
keresték fel a fesztivál látogatói a sátrat. A látogatók nemcsak 
kóstoltak, hanem láthatóan remekül szórakoztak, hiszen a 
standon kiállított ördöglakat típusú furfangos játékok meg
fejtésével próbálkozhattak. A jó logikával rendelkező, a ta
lányt szerencsésen megfejtő személyeknek Székely Termék 
logóval díszített sapkát ajándékoztak a szervezők. Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a helyszínen tar
tott sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a megyei önkormány
zat – noha nem ez a közvetlen feladatköre – igyekszik a lehe
tő legtöbb helyen népszerűsíteni a székely termékeket, így 
próbálva segédkezet nyújtani a termelőknek. A Félszigeten 
tartott termékbemutató célja a fogyasztói szokások meg
változtatása, a helyi termékek megismertetése a fesztivált 
látogató fiatalokkal és középkorúakkal, és a kóstoláson 
keresztül a termékek iránti bizalom megerősítése. „A helyi 
termékek fogyasztása munkahelyek teremtését és megtar
tását szolgálja. Mi azonban nemcsak azt szeretnénk, ha az 
idelátogató fiatalok fogyasztóként kedvet kapnának a helyi 
termékekhez, hanem azt is, hogy erősödjön a vállalkozói 
szellem és maguk is hagyományos termékeket előállító 
termelőkké váljanak, ami biztosíthatja a megélhetést szá
mukra, vagy kiegészítő forrásként hozzájárul megélheté
sükhöz” – hangsúlyozta Borboly.

A Fesztivál Parkban felállított sátor jó ötletnek bizonyult, 
hiszen a hatalmas tömeget megmozgató rendezvény közön
sége találkozhatott hagyományos székely termékekkel. A 
külföldről vagy nagyvárosokból érkezők, akik főként a több 
napos buli kedvéért látogattak a Félszigetre, talán itt kóstol
hattak először a székelyföldi hagyományos termékeket.


