
A jégverések ellenére is bősé-
ges krumplitermést takaríthat-
nak be a gyergyói határban. 
Főleg azok, akik áldoztak mi-
nőségi vetőmagra, elvégezték 
a szükséges permetezéseket 
is. Ennek ellenére sem látja 
derűsen a krumpli helyzetét a 
gazda.
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Hektáronként 30 tonnás 
hozamra számít mind
két gyergyó szent miklósi 

társas. 
A Gyergyóimedence közel 

ezer gazdájának földjét kezelő 
Agromec Társas 160 hektáron 
ültetett burgonyát. A korán érő 
krumpli mellett ipari és étkezési 
burgonyát is tett a földekbe, ám 
vezetője, Ferencz Béla elkeseredve 
állapítja meg: lassan a befektetett 
munka és ráfordított pénzösz
szeg nem éri meg. A nagy kon
kurencia miatt mindenki igényes 
a minőségre, viszont csak igen 
alacsony áron lehet szerződést 
kötni. Az Aranykalász Társas 
37 hektáron ültetett burgonyát, 
ennek 40 százaléka úgynevezett 
„chipspityóka”. Ezzel van most 
szerencséjük – állítja Gáll Árpád 
társasvezető, hisz az ipari burgo
nyára szerződést kötöttek, Buka
restbe szállítják. 

Két lábon kell állni
„Két lábon kell állnunk, nem 

ültethetünk csak chipspityókát, 
mert annak az árát februárban le
szögezik, s ha gyenge lesz a termés, 
ősszel negatív lesz a mérleg. Idén ez 
kihozza a termelési költségeket, vi
szont nem tudjuk, mi lesz az étke
zési burgonyával, nincs felvásárló” 
– mondja.

Háromszéken már 35 baniért 
is adják, nagy tételben, de Gáll sze
rint Háromszék még így is előny
ben van Gyergyóhoz képest:

„A nagyobb felvásárlóerő Bu
karest, Konstanca felől van. Há
romszéken ők beszerzik a krump
lit, Gyergyóig el sem jönnek. Rá
adásul a 35 bani nagyon kevés, az 
előállítási költségek kilónként 50 
bani felett vannak. 

A gyergyói termelőknek egy
előre kevés szerződést sikerült 
kötni, és azt is csak kifogástalan 
minőségre, ipari burgonyára. A 
helyi nagyobb fogyasztók, kórház, 
vendéglők még várnak, nem sietik 
el a szerződéskötést, így nem lehet 
pontosan tudni, hány tonnának 
kerül gazdája. Az Agromec Társas 
vezetője szerint nem kétséges: jövő 
tavasszal több száz tonna krumpli 
köt ki a szemé ten felvásárló híján. 

Nem a kisemberen múlik a 
krumpliimport szabályozása, akik 
„odafent” vannak, úgy látszik, nem 
érdekük megtalálni a módját, hogy a 

romániai krumpli élvezzen elsőbbsé
get az országban. 

Az importot nem lehet
megállítani
„Szabadgazdaság van, minden

ki ott adja el a termését, ahol tudja. 
Az importot nem lehet megállítani, 
egyetlen esély lenne csak: országos 
szövetségbe tömörülni, és az akkora 
legyen, hogy az állam is észrevegye 
nagyságát. Sajnos, ennek fontossá
gát még a termelői társadalom nem 
látta be – véli Gáll.

Ferencz Béla arról is szólt, hogy 
nagy előállítási költségek és kicsi 
jövedelem miatt nem csoda, ha a 
fiatalok nem akarnak mezőgaz
dasági pályát választani. A társas 
fenntartása sem egyenlő a nagy jö
vedelemmel, mégis a megszünteté
sére gondolni sem mernek, Ferencz 
szerint az óriási társadalmi feszült
séget gerjesztene: a nadrágszíjpar
cellákat nem tudná megmunkálni 
a kiöregedő földtulajdonosi réteg, 
fokozódna az új hullám, nyuga
tiak vásárolnák fel potom áron 
a gyergyóiak földjét, magyarán 
kihúznák a talajt a kisember lába 
alól. Megoldást a termelő támoga
tása jelenthetne – véli a szakember, 
de keserűen állapítja meg – em
lítve a napszámostörvényt példa
ként: „Akik a törvényeket hozzák, 
jó szándékúak, de nem gyakorlati 
emberek”. 

hírfolyam

> Döntés várható idén a GMO-k 
ügyében. Döntést kellene hozzon még 
az idén a génmódosított kultúrák kér
désében az Európai Unió, állítja Valeriu 
Tabără mezőgazdasági miniszter, aki 
részt vett a tagállamok agrárminiszterei
nek találkozóján. A lengyel EUs elnök
ség közvitára bocsátotta a génmódosított 
kultúrák kérdését. Az Európai Parlament 
a tagállamokra ruházná annak jogát, 
hogy engedélyezzék, vagy éppen tiltsák 

a GMOt. Jelenleg az EUn belül csupán 
két génmódosított fajtát szabad termelni, 
a MON 810 kukoricát, illetve az Amflora 
burgonyát, az engedélyezési várólistán 
további 17 faj van feljegyezve. Az enge
délyezési folyamat azonban nagyon szi
gorú, az utóbbi 12 évben csak két fajta 
ment át rajta. Romániában is termeszte
nek MON 810et, de elenyésző felületen. 
Az Unióban összesen százezer hektáron 
termesztenek ilyen kukoricát, ennek a 
felületnek nyolcvan százaléka Spanyolor
szágban van. 
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A jobb értéKesítési lehetőségeK
érdeKében hoztAK létre egyesületet

Mangalicatartók 
szövetkeztek

Megalakult a Mangalicatenyésztők egyesülete hargita 
megyében. Az alapító tizenkét tagból kilenc jelenlété
ben tartották a minap második, véglegesítő alakuló ülé-
süket a megyeházán. 

Darvas Beáta
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A statútum újrabeszélésével, véglegesítésével, a vezető
tanács megválasztásával és a további tagok felvétele 
kritériumrendszerének leszögezésével alakult meg a 

Hargita Megyei Mangalicatenyésztők Egyesülete. A legfon
tosabb célkitűzésként a mangalicatenyésztők vállalkozásának 
megerősítését és támogatását, valamint minden ehhez kapcso
lódó tevékenységének a segítését tűzte ki a szervezet. Az alaku
ló ülésen az alapító tagok többsége részt vett, sőt érdeklődőket 
is vonzott a téma. Az alapszabályzat tisztázásánál felmerült az 
a kérdés is az érdeklődők részéről, hogy az egyesület, a hagyo
mányos mangalicatenyésztés mellett, mekkora hangsúlyt fek
tet, vagy érdekelte egyáltalán kondák kialakításában. Az ala
pítók nem zárkóztak el a lehetőség elől, de ez a megközelítés 
olyan problémákkal szembesítette a gazdákat, mint a legelők 
jogviszonya, illetve az állategészségügyi kérdések okozta bo
nyodalmak. A statútum pontosítása után a jelenlévők megvá
lasztották a vezetőtanácsot, ami minimálisan háromtagú kell 
legyen: az elnök, alelnök és a titkár személyének megválasz
tásakor figyelembe vették azt is, hogy a három tisztség betöl
tésekor mindhárom régió – Csík, Gyergyó és Udvarhelyszék 
– legyen képviselve. Közös döntés alapján öttagú vezetőta
nácsot választottak az egyesület koordinálására: a gyergyói 
Köllő Zoltán vállalta az elnöki, a keresztúri Fazakas Attila az 
alelnöki, a csíki Csillag István vállalta a titkári teendőket, a 
gyergyói Keresztes Elemér és csíki Dezső Tibor Attila pedig ta
gokként lettek a vezetőtanács munkatársai. Amiért fontosnak 
tartották a mangalicatartó gazdák az egyesületbe való tömö
rülést, hogy állataikat könnyebben tudják értékesíteni. Erre a 
problémára jelenthet megoldást az elbeszélések alapján a kis
vágóhidak létrehozása. Egy érlelőhely megoldásának kérdésé
vel is foglalkoztak a vállalkozók, akik Lövéte környékét, vagy a 
Homoródmentét találnák megfelelőnek, hiszen itt természe
tes sós kutak állnak rendelkezésükre. 

Jó tErmés rossz kilátásokkal

Mi lesz a gyergyói pityókával?

35 baniért is árulják a burgonyát, a gyergyói termelők szerint az előállítási ára ötven bani felett van fotó: balázs katalin


