
A termesztési hoppon sikerrel 
estek túl az idén a térség burgo-
nyatermesztői, az elmúlt 15-20 
év legmagasabb terméshoza-
mát produkálta az esztendő. A 
termelők azonban csak egyik 
szemükkel nevethetnek, hiszen 
hátravan a neheze, értékesíte-
ni kellene a pityókát, azonban 
éppen a bő termés miatt a piaci 
árak nagyon leestek.
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A pityókaszedési szezon a 
vége felé tart, kiértékel-
hetők az idei nyár termelési 

eredményei. A mutatók igencsak 
jók, legalábbis ami a terméshozamot 
illeti, az elmúlt 15–20 év legjobb 
eredményei, rekordtermést takarí-
tottak be idén a földekről.

Szerencsére viszonylag kedvezett 
az időjárás, hiszen május–júniusban 
megfelelő mennyiségű csapadék 
esett, így a gumók formálódási ideje 
alatt elég vízmennyiséghez jutottak a 
növények. Augusztus azonban már 
szárazra és melegre sikeredett, ami 
főként a késői kultúrákat kissé meg-

viselte, a termelők szerint egyes hely-
színeken odalett a várt termés húsz 
százaléka. Ennek ellenére mégis re-
kordtermést produkált 2011 nyara. 
„Idén kifejezetten fogyasztásra ne-
mesített burgonyafajtákat választot-
tunk, ezek a gumók mind formára, 
mind ízre jobbak, és nemcsak ellen-

állóbbak a különböző betegségekkel 
szemben, hanem a tárolást is job-
ban bírják – fejtette ki Darvas Béla 
csíkszentkirályi termelő. Hozzátette, 
a csíki pityóka mítosza egyáltalán 
nem légből kapott: „Csíkban a klí-
ma és a levegő tökéletesen megfelel 
a burgonyának, így íze is jobb lesz, 

különlegesebb, és eltér az ország töb-
bi részében termelt burgonyától.” A 
jó termés azonban csak félsiker, egy-
előre a termelők csak azért szusszan-
hatnak fel, hogy az égiek kegyesek 
voltak, a termést nem bántotta sem 
jégeső, sem korai fagy, vagy egyéb, 
termelési szempontból kiszámítha-

tatlan környezeti tényező, a pityó-
kászsákok szerencsésen a pincébe 
jutottak.

Pénz azonban csak akkor lesz a 
rekordtermésből, ha sikerül jó árban 
értékesíteni a burgonyát, erre azon-
ban egyelőre nem túl nagy az esély. 
Éppen azért, mert az idén termett 
nagy mennyiség nyomott árakat 
produkált a piacon, jelenleg 45–50 
banit kínálnak kilójáért a különböző 
felvásárlók. Ez egyelőre azt eredmé-
nyezi, hogy sok termelőnek – főként 
azoknak, akik betartották a korszerű 
termesztési technológiában előírta-
kat – alig térül meg a befektetés. „A 
burgonya jelenlegi ára kissé alacsony, 
a termelők szempontjából nem ép-
pen kedvező, néha nem haladja meg 
a termelési költséget, de reméljük, 
ez nem egy stabil ár, a betakarítást 
követő hetekben alakul majd ki egy 
stabilabb ár, ami kedvezőbb lesz a 
termelők szempontjából is” – nyi-
latkozta Csíki Margit, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság 
irodavezetője. Az értékesítés a legne-
hezebb, igazából ezen áll vagy bukik 
a termesztők sikere. Van, aki úgy 
okoskodik, hogy inkább most és ke-
vesebbért a földről adja el a krump-
liját, megtakarítva a hazaszállítási-
raktározási költségeket. Így nem kell 
számolni az esetlegesen megromló 
mennyiséggel, valamint azzal sem, 
hogy amint az köztudott, a pincé-
ben száradó burgonya számottevően 
veszít a tömegéből.

Jelenleg azonban az elmúlt sze-
zon termelési költségeit fegyelem-
be véve 70-80 bani lenne az az ár, 
amellyel viszonylag jó üzlet lenne 
a pityókázás. Akiknek megfelelő 
raktárhelyiség áll a rendelkezésük-
re, inkább felhalmozzák a készletet, 
abban bízva, hogy tavaszra megug-
rik a burgonya ára. Csíkkozmáson, 
ahol a megye első – és idáig egyet-
len – gazdaszövetségi tulajdonban 
levő csomagolóvonalát üzemelték 
be tavalyelőtt, abban bíznak, hogy a 
beruházás számottevően segíti majd 
a jó árban történő értékesítést. „A 
2011-es évben burgonyából rekord-
termést értünk el, lassan mindenhol 
befejezik a begyűjtést. A betakarítás 
után próbáljuk a csomagolóvonalon 
csomagolni 2,5 kilótól fel egészen 20 
kilóig, a megrendelő igénye szerint, 
és értékesíteni mind a nagy üzletlán-
cokon, mind a különböző kereske-
delmi egységeken keresztül” – nyi-
latkozta Bodó Dávid polgármester. 

Agrárgazdaság

hírfolyam

> Mérleget vont Tabără. Miniszteri 
mandátumának egyéves mérlegét vonta 
meg Valeriu Tabără mezőgazdasági tárca-
vezető. Megvalósításai között említette 67 
jogszabály kezdeményezését, a rekord gabo-
natermést és mezőgazdászoknak nyújtott 
gázolajár-támogatást is. „E mérlegnek nincs 
köze ahhoz, amiről a sajtóban folyik a vita, 
a kormányzócsapat módosításáról” – szö-
gezte le sajtótájékoztatóján Tabără. A mérleg 
szerint, bár az idén búzával bevetett terület 

1,97 millió hektár volt, 9 százalékkal kisebb 
volt, mint 2009-ben, az idei termés közel 7,2 
millió tonnát tesz ki, 24 százalékkal többet, 
mint a 2010-es betakarításkor. Tabără sze-
rint a búzatermés még nem érte el a felső 
határt, így a tárcavezető a következő években 
10–12 millió tonnás termésmennyiségekre 
számít. „Idén Románia közel 4 millió ton-
na búzát tud exportálni. Jelenleg 800 ezer 
tonnára van szerződés, és készen áll a kivi-
telre” – fűzte hozzá a miniszter. Elmondta, 
a kalászosokhoz hasonlóan a kukoricából 
is 12 millió tonnás rekordtermés várható, 

azaz hektáronkénti hozam idén elérheti az 
öttonnás átlagot is, a tavalyi hektárhozamhoz 
képest egy tonnával magasabbat. Elmondta, 
az eddig betakarított kukorica 14 százalékos 
nedevességtartalmú, ami alacsonyabb szárí-
tási költségeket, jobb minőségű termést je-
lent. Repcéből közel 800 ezer tonna termett. 
Hozzáfűzte viszont, hogy a romániai me-
zőgazdaságból továbbra is hiányzik a szója. 
Véleménye szerint utóbbit egymillió hektá-
rig menően termeszthetnénk. Tabără szerint 
idén rekordtermést jelentettek napraforgóból 
– több mint 1,7 millió tonnát –, de nagyobb 

termés mutatkozott szőlőből, zöldségekből 
és gyümölcsökből is. „A borszőlő szempont-
jából a legjobb évek egyike az idei, a terület 4 
százalékán 29 ezer tonna a termés, de 765 ezer 
tonnára számítunk. A szőlőtermés minőségi 
javulásával van dolgunk” – magyarázta.

Tabără szerint az utóbbi egy évben több-
féle támogatást is nyújtottak a romániai gaz-
dáknak, ám a hangsúlyt a támogatási össze-
gek pontos, határidőre történő kifizetésére 
helyezte. „Szeretnénk, ha jövő évben március 
15-ig a gazdák megkapnák az összes, 2011-re 
szóló pénzt” – jelentette ki a miniszter.

8. oldal |  2011. szeptember 29., csütörtökhargitanépe

 hirdetés

Rekordterméssel zárják az idei szezont az alcsíki burgonyatermesztők: nyereségről viszont még nem beszélhetnek fotó: domján levente

CsAk egyik szeme nevet A burgonyAtermelőknek

Rekordtermés, nyomott ár


