
A nyári legelőkről való leköltö-
zés után immár a juhok bőrbe-
tegség-megelőző tisztítókúrája 
foglalja le a Hargita megyei 
juhosgazdákat. Az állatok teg-
napi fürdetését Csíkszentsimon 
határában követtük.
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Anyájak nyári, havasi legelők-
ről való Szent Mihály-napi 
leterelése után már csak a 

juhok fürösztése állítja nagy mun-
ka elé a Hargita megyei juhászokat. 
Tegnap Csíkszentsimon határában 
a csíkszentkirályi és csíkszentimrei 
pásztorembereken volt a sor a juh-
fürösztés terén, miután a hét első 
felében Alcsíkról immár a tusnádi, 
csatószegi és simoni gazdák is vé-
geztek az állomány kötelező, őszi 

– féregtelenítést, bőrbetegség-meg-
előzést szolgáló – tisztítókúrájával. 
„Most közel 2 ezer juhot fürösztünk 
meg” – magyarázta lapunknak Páll 
Jakab csíkszentkirályi juhosgazda, 
miközben tegnap társaival az álla-
tok „fürdőkúrára” való tereléséhez 
szükséges kosarat állították ösz-
sze. Mint mondta, miután ta-
valy a Szentkirály határában levő 
fürösztőállomásukat a bányatár-
saság „figyelmetlenségből” lerom-
bolta, nincs más választásuk, mint 
a simoni juhfürdető igénybevé-
tele. Fürdetőkből azonban a csíki 
juhosgazdáknak amúgy sincs nagy 
választásuk, hisz a csíkszentsimoni 
mellett térségünkben csak a 
csomortáni jöhetne még szóba, 
míg a Gyimesekben levő fürdető-
höz való eljutás már embert, állatot 
is egyaránt próbára tenne.

„A fürdetéshez Diazolt hasz-
nálunk. Abból kétezer liter víz-
hez indulásból másfél litert keve-
rünk, s ahogy a juhok alábuknak, 
a medencén túljutnak, 80-90 állat 
után a vizet és az oldat sűrűségét 
is szükség szerint pótoljuk” – ma-
gyarázta Páll Jakab, miközben tár-
sai már a nagy fürdésre váró első 
pár száz fős nyájat terelgették a 
fürdőmedencére rávezető karám 
felé. Az évi két alkalommal, tavasz-
szal és ősszel végrehajtott tisztítókú-
ra elsősorban a juhok bőrét támadó 
gombabetegség megelőzését szol-
gálja, a beavatkozásra pedig a teje-
lési időszak elhagyása után szo kott 
sor kerülni.

Ami viszont az idei évet illeti, 
a fürösztésnél segédkező gazdák 
aránylag elégedetten beszéltek. 
Idén ugyanis eddig rég nem ta-
pasztalt dolog történt: a húsvét-
ra kilónként 10-12 lejre drágult 
bárányhús ára az ünnepek után is 
tartotta magát, olyannyira, hogy 
a tavalyi közel dupláját jelentő 9 
lejes ár elérése még most, az ősz 
derekán sem megy ritkaságszám-
ba. A gazdák egyelőre nem tudják 
mivel magyarázni a „csodát”, mint 
ahogy azt sem, mitől változhatott 
idén a korábban ingyen sem kellő 
gyapjú kilónként 2-2,5 lej közötti 
áron vígan értékesíthető termék-
ké. Gondot jelenleg viszont a 
hosszú aszályos időjárás miatt ki-
égett legelők jelentenek, ami kap-
csán máris látszik, a téli szállásai-
kat lassacskán elfoglaló juhnyájak 
etetése az alcsíki gazdák számára 
idén télen a szokásosnál is zsebbe 
nyúlósabb lesz.

hírfolyam

> Egyeztettek a megyei vadászegye-
sületekkel. Megbeszélésre hívta tegnap a 
Hargita megyében működő vadászegyesü-
letek képviselőit Hargita Megye Tanácsá-
nak Vidékfejlesztési Egyesülete a vadászat-
tal kapcsolatos aktuális problémák feltérké-
pezése végett. A találkozó főbb napirendi 
pontjai között szerepelt Máthé Károlynak, 
az Erdészeti és Vadászati Felügyelőség 
brassói kirendeltsége munkatársának tör-
vényismertető előadása a vadkárok meg-

előzéséről, megtérítéséről, a pásztorkutyák 
kapcsán felmerülő problémák megvitatása, 
törvénymódosító javaslatok előkészítése, il-
letve a Székelyföldi Vadásznapok program-
jának átbeszélése. A megbeszélésen részt 
vevő Borboly Csaba tanácselnök szerint a 
gazdák naponta szembesülnek a vadkárok 
okozta problémákkal, a pásztorkutyák által 
okozott sérülésekkel és számos, a vadász-
társaságokat érintő hasonló problémával, 
hozzátéve, éppen ezért is kezdeményezték 
a megbeszélést. „Nagyon fontos, hogy a 
mezőgazdasági területek ne maradjanak 

parlagon amiatt, hogy az emberek félnek a 
vadkároktól. Azóta is számos problémával 
találkozunk, de a folyamat beindult, és fon-
tos, hogy a gazdák is tisztában legyenek a 
lehetőséggel, igényeljék a kártérítést. Éppen 
ezért fontos a tájékoztatás, az önkormány-
zatok, a vadásztársaságok és a gazdák szoros 
együttműködése” – mondta a tanácselnök. 
Borboly felajánlotta a megyei tanács támo-
gatását a turisztikai és mezőgazdasági straté-
giák mellett a vadásztatással és erdőgazdál-
kodással kapcsolatos stratégia kidolgozásá-
hoz is, annak érdekében, hogy a megyében 

működő 45 vadásztatási alap kezelője közös 
jövőképpel és fellépéssel tudjon befektetni és 
fejleszteni, összefogva a terület többi szerep-
lőjével: a turisztikában tevékenykedőkkel, a 
fakitermelőkkel, az erdei gyümölcsök feldol-
gozóival és más érintettekkel. A találkozót 
levezető Márton István ugyanakkor a hónap 
végén Dánfalván megrendezésre kerülő Szé-
kelyföldi Vadásznapokkal kapcsolatban is in-
formálta a jelenlevőket, melynek keretében a 
vadászati témák mellett trófea bemutatóra, 
ünnepi Hubertus-misére, illetve lovas íjász 
bemutatóra is sor kerülne.
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 hirdetés

Agrárgazdaság

Hibaigazítás. Lapunk szeptember 22-i Gázolaj-támo-
gatás, második negyedévre című hírünkben és október 3-i 
Várják a biogazdálkodókat című írásunkban is hibásan 
tüntettük fel Papp Anna, a Hargita Megyei Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség állattenyésztési 
támogatásokat elbíráló és megítélő osztályvezetőjének 
nevét. A tévedésért olvasóinktól és az érintettől is elné-
zést kérünk.

JAvábAn zAJlik A bárányok, keCskék őszi bőrbetegség-megelőző kezelése

Fürdőkúrára fogták a juhokat

Száradnak a fürdőkúrán átesett juhok: őszi bőrbetegség-megelőzés, kötelező módra fotó: mihály lászló

sAJtmustrán mutAtkoznAk be A termelők

A sajté lesz a főszerep
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Nagyszabású sajtmustrára kerül sor a megyeháza előtti 
oszlopsor között a hétvégi csíkszeredai Hagyomá-
nyos Székely Termékek Őszi Vásárának keretében. 

Mint lapunk érdeklődésére Márton István, a megyei önkor-
mányzat Vidékfejlesztési Egyesületének igazgatója elmondta, 
a sajtmustrán nemcsak a múlt hónapban megalakult Székely 
Sajtkészítők Kézműves Egyesületének tagjai mutatkoznak be, 
hanem a magyarországi sajtmesterek irányítása alatt az év ele-
ji sajtkészítőképzésen részt vett hatvan gazda közül is többen, 
termékeiken keresztül adnak számot megszerzett tudásokról.

A sajtkóstolóval és -vásárral összekötött rendezvény kere-
tében azonban sajtversenyre is sor kerül. A Hargita megyei 
sajtkészítők termékei így pénteken négy kategóriában – sajt-
különlegességek, lágy, félkemény, illetve kemény sajtok – 
fognak „megmérettetni” a hatfős, szakemberekből álló zsűri 
előtt. A bírálóbizottság elnöke – az eddig levezényelt kurzu-
sok révén megyénkbe immár lassan haza járó – Kiss Ferenc, 
körösladányi sajtmester lesz, de a zsűri tagjai közt találjuk 
neves helyi sajtkészítők mellett a Sapientia egyetem élelmi-
szer-ipari karának és a csíkszeredai Lactate Hargitát birtok-
ló Primulact tejfeldolgozó sajtszakemberét is. A sajtverseny 
eredményhirdetésére szombaton kerül sor.

„A pénteken kezdődő sajtmustrával elsősorban a vásárló-
közönségnek szeretnénk bemutatni a megyénkben készülő 
sajtféleségeket, míg a versennyel nem titkolt célunk felmérni 
azt is, hogy a megye szintjén hányadán is állunk a sajtkészítés-
sel” – magyarázta Márton. Noha az agrárszakember megíté-
lése szerint a megye sajtkészítői az elmúlt hónapok alatt – a 
magyarországi sajtmesterek segítségének is köszönhetően – 
nagyon sokat fejlődtek, még mindig bőven maradt tér új tu-
dás és új tapasztalatok megszerzésére is. A mustra így Márton 
szerint a bemutatkozás mellett egyben kiváló alkalom arra is, 
hogy a termelők egymástól és a szakemberektől kapjanak köz-
vetlen visszajelzéseket a sajtjaikkal kapcsolatos észrevételekről, 
javítani valókról.


