
áfafizetéssel, legális úton” – fogal-
maz. Bodó idén ősszel hektáron-
ként 40 tonnás burgonyaterméssel 
büszkélkedhet: esetében kétfajta, 
a Santé és a Laura volt a húzó. Azt 
viszont Bodó Dávid sem próbálja 
titkolni, idén a legjobb lapot a bur-
gonya-feldolgozókkal szerződéses 
viszonyban álló termelők húzták. A 
csíkkozmási társas mellett az elöljáró 
több hasonló cipőben járó lázárfalvi 
gazdálkodóról is tud: esetükben a 
brassói feldolgozóval év elején kö-
tött szerződés tonnánként 600 lejes 
felvásárlási árat garantál. „Annak 
ellenére is jobb helyzetben vannak, 
hogy idén nem mertek akkora 
mennyiségre szerződni, mint tavaly. 
De így is ezertonnás nagyságrend-
ben tudtak a csipsznekvalóból érté-
kesíteni” – fűzi hozzá Bodó. Szavait 
Virágy György lázárfalvi termelő is 
megerősíti, elárulva, néhány egyé-
ni gazdával közösen összesen 1100 
tonnányi chips-burgonyát érté-
kesítettek, a korábban megkötött 
szerződés értelmében kilónként 
60 bani plusz áfás áron. Hason-
ló híreket kaptunk az újtusnádi 
Dakó Impex és csíkszentmártoni 
Burgabotek háza tájáról is: előb-
bi idén már több mint 4 ezer, 
míg utóbbi ezertonnányi chips-

burgonyát indított már idén ősszel 
útnak a feldolgozók fele.

Azonban már a fogyasztási 
pityóka kapcsán is megjelentek a 
komolyabb érdeklődők. Kozmás-
ra eddig Bukarestből, Olténiából, 

Gorj megyéből, Târgu Jiuból is ér-
keztek felvásárlók, a jelenlegi árak 
mellett pedig akár mindennap egy-
egy kamionnyi árut is elvinnének. 
Bodó Dávid szerint ez is azt jelenti, 
emelkedni fognak az árak.
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a csíkkozmási értékesítési szövetkezet

indítják a csomagolósorokat

Agrárgazdaság

Munkában a csíkkozmási értékesítési szövetkezet előválogató-gépsora: jövő héten a csomagolót is elindítják

> Hétfőig kérhető a gázolajár-
szubvenció. Október végéig nyújthat-
ják be a soron következő, harmadik 
negyedévre vonatkozó gázolajár-tá-
mogatási kérelmeiket a Hargita me-
gyei mezőgazdászok.

A literenkénti 1,2 lejes gázolajár-
szubvenciót a Hargita Megyei Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) csíkszeredai köz-
pontjában lehet letenni. Mint Haschi 
Andrástól, az intézet igazgatója la-
punk érdeklődésére elmondta, me-
gyénkből a támogatásra potenciálisan 
jogosult 351 gazdából a tegnapi napig 

226-an nyújtották be kérésüket. Fel-
hívja viszont azon gazdák figyelmét, 
hogy akik a 2012-es esztendőre is gáz-
olajár-támogatást szeretnének igényel-
ni, azok az mezőgazdasági miniszter 
2010/126-os rendelete értelmében 
2011. december hónap folyamán is 
kell jelentkezzenek az APIA csíksze-
redai székhelyén az ún. 2012-re szóló 
előzetes támogatási kérelem (Cerere 
iniţială anuală) letevése érdekében. 
Akik ezt elmulasztják, nem igényel-
hetik a jövő évre szóló mezőgazdasági 
gázolajár-támogatást – nyomatékosít-
ja Haschi.

Megyénkből a második negyedévre 
vonatkozóan 351 gázolajár-támogatási 
kérvényt nyújtottak be a gazdálkodók: 
ennek keretében több mint 209 ezer li-
ter gázolajat számolhattak el a növény-
termesztéssel és több mint 75 ezer litert 
az állattenyésztéssel foglalkozó gazdák. 
Ez összesen, a literenkénti 1,2 lejes 
szubvenció révén, a Hargita megyei gaz-
dák számára 341 ezer lejnyi, utólagos 
elszámolás alapján kifizetendő támoga-
tást jelentett. Az idei első negyedévben 
ugyanakkor még a Hargita megyei gaz-
dák által elszámolt gázolajár-támogatás 
214 ezer lejre rúgott.hí
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20 ezer Hargita megyei gazda jut 
az első körben pénzéhez

Utalják a területalapú 
támogatáselőleget

az idei évre területalapú támogatást igénylő 29 ezer-
ből húszezer hargita megyei gazda számlájára kezdte 
el utalni az első, hektáronként 42 eurós előlegeket 
a mezőgazdasági kifizetési ügynökség – tudtuk meg 
haschi andrástól, a hargita megyei apIa igazgató-
jától. a teljes összeg amúgy hektáronként 100 euró 
lesz, amit legkésőbb március végéig fognak kifizetni 
a gazdáknak.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Az ellenőrzések lezárultával immár a 2011 eszten-
dőre igényelt területalapú támogatási előlegek 
kifizetéseit végzi az országos Mezőgazdasági In-

tervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) – mondta 
el tegnap lapunk érdeklődésére Haschi András Péter, az 
intézmény Hargita megyei igazgatója. A kifizetési  ügy-
nökség munkatársai amúgy idén, a tavasz folyamán me-
gyénkből letett 29 696 területalapú támogatási kérésből 
a bukaresti központ utasítása nyomán 371 gazdát kellett 
leellenőrizzenek, de közülük is csupán öt-hat gazda eseté-
be találtak rendellenességeket.

Haschi a lezárult ellenőrzési eredményekkel kapcso-
latban két dolgot is külön örvendetesnek tart: egyrészt 
a korábbi esztendők három-négyezres nagyságrendű 
ellenőrzési teendőihez képest az idei szám jóval alacso-
nyabb lett, másrészt pedig megyénkben a tavalyi 4,6 
százalékos mutatóval szemben 1,36 százalékra csök-
kent a támogatásra kért területek közül hibásan, pon-
tatlanul bejelölt termőföldek aránya. Hargita megye vi-
szont ezen mutató alapján – tette hozzá Haschi – jóval 
az országos hibaráta alatt szerepelt. A javuló mutatók 
kapcsán az intézetvezető úgy vélte, az elmúlt négy év 
tapasztalatai nyomán a gazdák is másképp állnak a te-
rületalapú támogatás igényléséhez, ám a szemléletvál-
tásban a csalárd célú, hamis támogatásigényléseket be-
nyújtókat sújtó büntetéseknek is komolyabb szerepük 
lehet. Így például, amennyiben a SAPS-támogatásra 
jelölt terület nagysága csupán legtöbb 3 százalékkal tér 
el a ténylegestől, a gazdát még nem büntetik meg, ám 
ha az eltérés 3 és 20 százalék között van, akkor a gazda 
a különbségre járó támogatási összeg duplájával bün-
tetődik, míg 50 százalékos eltérés esetén a teljes adott 
évre járó támogatást is megvonják. A legsúlyosabb eset 
– vázolja Haschi –, ha a támogatásra jelölt és valóság-
ban létező terület nagysága több mint 50 százalékkal 
tér el egymástól, ez esetben ugyanis az illetőt akár a 
területalapú támogatás több évre szóló megvonásával 
is szankcionálhatják. 

„Sajnos a korábbi években elég sok ilyen esetünk 
volt, ez az oka, amiért egyes gazdák idén nem kapják 
meg a hektáronkénti 42 eurós előleget sem. Aki tehát 
most nem kap támogatást, annak vagy a terület mére-
tével volt korábban probléma, vagy nem tartották be az 
agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatásért vállalt köte-
lezettségeket, vagy pedig mert az utólagos ellenőrzés so-
rán derült ki, hogy a SAPS-pénzre bejelölt legelők már 
rég beerdősödtek, ez esetben viszont az érintettnek akár 
több évre visszamenőleg is vissza kell fizetnie a felvett 
támogatást” – tette hozzá Haschi.


