
Tavaly júliusban avatták a 
farkaslaki gyümölcsfeldolgozót, 
idén pedig – a program folyta-
tásaként – Farcádon készül el 
egy újabb manufaktúra, ahol a 
község lakói értékesíthetik gyü-
mölcseiket. 

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

A székelyudvarhelyi Civitas 
Ala pítvány Hagyománya-
ink Gyümölcsei elnevezésű 

projektje keretében újabb gyümölcs-
feldolgozó manufaktúra létesül, ez-
úttal a Felsőboldogfalva községhez 
tartozó Farcádon. A helyszín nem vé-
letlen, hiszen közismerten Farcádon, 
illetve a faluval szomszédos, alig pár 
kilométerre fekvő Sükőben nagy ha-
gyománya van a cseresznye, meggy, 
illetve körte és szilva termesztésnek. 
„Sikertörténetnek számít, hiszen a 
két településen nagyon sokan fog-
lalkoznak gyümölcstermesztéssel, és 
elég sok olyan fiatal is van, aki ebben 
látja a jövőt” – magyarázta lapunk-
nak Sándor József, Felsőboldogfalva 
község polgármestere, majd azzal 
folytatta, hogy egy, az egész térség 
számára fontos beruházásról van szó, 
hisz „a feldolgozó serkenteni fogja az 
embereket, hogy többet foglalkoz-
zanak ezzel a tevékenységgel, a gyü-
mölcsfákkal”. 

Faoltó tanfolyam lesz
tavasszal
A polgármestertől azt is meg-

tudtuk, hogy a manufaktúra egyfajta 
előzményeként tavasszal gyümölcs-
faoltó tanfolyamot is szerveztek az 
érintett gazdáknak, mely során nem 
kevesebb mint kétezer csemetét is 
beoltottak. „Abban igyekszünk, 
hogy minél több ember megtanulja 
az oltást, és egyéb, a fákhoz kapcso-
lódó tevékenységeket. Az idősebb 
generáció is próbálja átadni ismere-
teit a fiataloknak, hisz ez a jövő, és 
nálunk ennek a fajta tevékenységnek 
tényleg van már hagyománya” – ér-
velt a polgármester, aki azt is tudat-
ta, hogy Farcádon, egy, a templom 
mellett található régi épületet sze-
meltek ki a manufaktúra helyeként. 
A beruházás során az épületet a 
helyi önkormányzat javítja ki, újítja 
fel, majd a feldolgozó működteté-

séről a Székely Gyümölcs Egyesület 
gondoskodik, illetve ők adják a kis 
telephely működtetéséhez szükséges 
berendezéseket is. „Elsősorban cse-
resznye, meggy, alma, körte és szilva 
kerül itt majd feldolgozásra, illetve 
van a térségben aki a feketeribizli ter-
mesztésére állt rá, ugyanakkor azt is 
szorgalmazzuk, hogy pirosribizli és 
nemes bodza termesztését is kezdjék 
el, hiszen ezek iránt is lenne kereslet” 
– részletezte a polgármester, majd 
egy egyszerű és érthető példával is 
szolgált: a manufaktúra működését 
hasonlítani lehet a falusi pálinkafő-
zőkéhez. 

A feldolgozó fel is 
vásárol gyümölcsöt
A termesztők beviszik a feldolgo-

zóba a gyümölcsüket, ahol szakem-
berek dolgozzák fel azt. Az igények-

nek, keresletnek, piacnak megfele-
lően kifőzik, aszalják, ízt készítenek 
belőle, majd a gazda egyfajta vámot 
fizet, vagy úgy is dönthet, otthagyja 
a gyümölcsöt, és pénzt kap érte cse-
rébe. A Székely Gyümölcs Egyesület 
amúgy már kialakított egy felvevő 
piacot, így a gazdáknak ezentúl nem 
kell azon gondolkodniuk, hová, ki-
nek adják majd el termésüket. 

Jelenleg a farcádi épületben a bel-
ső munkálatok zajlanak, meszelnek, 
vakolnak, a padlózatot alakítják ki. 
Az eredeti tervek szerint a manufak-
túrát a székelyudvarhelyi Gyümölcs-
fesztivál ideje alatt avatták volna, 
ám addig mindösssze két hét van, a 
munkálatokkal viszont nem végez-
nek – a polgármester közlése szerint 
valamikor októberben kerül sor a 
feldolgozó és személyzete munkába 
állítására. 

Agrárgazdaság

hírfolyam

> Ősztől újra kivihető a sertéshús? 
Pozitív európai bizottsági döntésre szá-
mítanak a bukaresti hatóságok a sertéshús 
exportkérdését illetően. Valeriu Tabără 
tegnap azt nyilatkozta, hogy remélhetőleg 
már az ősztől el lehet kezdeni újra a ser-
téskivitelt. A romániai eredetű sertésex-
portot 2003-ban tiltották le az Unióban. 
Az exportlehetőségek megszűnése miatt 
az utóbbi években nagyon lecsökkent a 
hazai sertésállomány. 

> Csíkszeredában a legdrágább a piac.  
A legdrágább mezőgazdasági termékek 
a székelyföldi piacokon kaphatók, derül 
ki az econtext.ro felméréséből. Az össze-
hasonlítási alapot öt zöldség ára képezte 
(burgonya, paradicsom, káposzta, uborka, 
bab) – azt vizsgálták, hogy a megyeszék-
helyeken mennyibe kerülnek ezek. Sajnos 
az összehasonlítás azt mutatja, hogy a leg-
drágább piac Romániából Csíkszeredában 
van. Az adatokból az derült ki, hogy itt az 
országos átlagnál kétszer magasabb árak 
vannak. 
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Cseresznye, meggy, alma, körte és szilva kerül feldolgozásra fotó: máthé lászló ferenc

Kedvező KilátásoK

Rekordtermés
kenyérgabonából

Kiéleződik a harc… Románia számára esély nyílik visz-
szalépni a gabonaexportőrök sorába, habár a régi-új 
vetélytársak sem alszanak: oroszország, Ukrajna és 
Törökország is növekedést könyvel el.
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Már közismert, hogy a kenyérgabona tekinte-
tében kiváló terméseredményeket jegyzett 
országunk, elérve a 7,2 millió tonnát, ami 26 

százalékos növekedést jelent a megelőző esztendőhöz 
viszonyítva. Ilyen körülmények között kitágultak az ex-
portlehetőségek is, s e tekintetben kedvező jelként érté-
kelhető, hogy egy nemzetközi licit keretében nyertesnek 
bizonyult Románia is, s egyelőre 60 ezer tonna búzát ex-
portálhat Egyiptomba. Ennek kapcsán jegyeznénk meg, 
hogy Egyiptom a világ egyik legnagyobb gabonaimpor-
tőre, s a becslések szerint az idén mintegy 10 millió ton-
na búzát szeretne felvásárolni. Egyiptom mellett a nagy 
gabonafelvásárlók közt tartják számon az észak-afrikai 
és a közép-keleti országokat. Továbbá romániai gabonát 
vásárolt az elmúlt hónapban Jordánia is, egyelőre 150 
ezer tonnát. Első látásra tehát kedvezőek a külföldi ér-
tékesítési kilátások, azonban fennállhat „a bőség zavara”. 
Hogy miért? Többek között azért, mert nemcsak Romá-
niában növekedett a kenyérgabona mennyisége, hanem 
a nagy vetélytársak esetében is. Oroszországban például 
35 százalékkal, s a hivatalos jelentések szerint a betakarí-
tott kenyérgabona mennyisége 56 millió tonna volt. Em-
lékeztetnénk: tavaly a gyenge termés eredményeképpen 
Oroszország felfüggesztette gabonaexportját, de ez már 
a múlté, ugyanis július végén felszabadították a kivitelt. 
A jelentős termelési többlet, illetve felesleg okán Orosz-
ország bizonyos értelemben veszélyeztetheti a romániai 
exportot, annál is inkább, mert a kiszállítás tekintetében 
hasonlóan kedvező feltételekkel rendelkezik, a fekete-
tengeri novorosszijszki kikötő évi kapacitása 19 millió 
tonna. Ez igaz, kevesebb, mint a konstancaié, ami 29,6 
millió tonna. De nemcsak Oroszország bizonyulhat 
kemény vetélytársnak, mert a fekete-tengeri övezetben 
található többi országban is kiváló terméseredményeket 
értek el. Ukrajna – a nemzetközi gabonaexport egyik 
jelentős szereplője pl. 21 millió tonna kenyérgabonát 
takarított be, 25 százalékkal többet, mint 2010-ben. 
Törökország 18,5 millió tonnát, 8,8 százalékkal többet, 
mint a tavaly. Bulgária 4,6 millió tonnát, 12 százalékkal 
többet, mint 2010-ben. A fekete-tengeri övezet országai-
nak gabonatermésében egyébként az idén Románia 6,7 
százalékkal részesül. 

Egyelőre jó ára van a nemzetközi piacokon a kenyérga-
bonának, és kereslet is mutatkozik. Ebből profitálhat or-
szágunk is. Ám tudnivaló az is, hogy a potenciális vásárlók 
között jó néhány olyan ország is van, amelyek fizetőképes-
ségének tekintetében gondok mutatkoztak, mutatkoznak. 
Mindezek okán és kapcsán elmondható: korai lenne inni 
még a medve bőrére. 

Az érdekesség kedvéért végezetül megjegyeznénk, 
hogy Hargita megyéből is exportáltunk gabonát az el-
múlt 12 hónap során 560 ezer euró értékben, azonban 
ennél jóval többet, mintegy 2,3 millió euró értékben im-
portáltunk is. 
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Farcádon is lesz
gyümölcsfeldolgozó


