
Egy gazdaságba betört, több 
juhot és egy tehenet megmart 
veszett róka példáján keresztül 
gyakorolták tegnap Zetelakán a 
veszettség elleni védekezést, 
illetve a konstatálás utáni ten-
nivalókat a Hargita megyei ál-
latorvosok.
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Veszett róka elleni védeke-
zés szimulálását gyako-
rolták tegnap Zetelakán 

a Hargita megyei állatorvosok. A 
példaként felhozott támadás sze-
rencsére nem volt valós, de mint 
Ladó Zsolt, a Hargita Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóság igazgatója la-

punknak nyilatkozva elmondta, a 
tegnapihoz hasonló felkészítőkre 
adott témakör és esettanulmány 
alapján évről évre, országos prog-
ram keretében sor kerül. „Tavaly 
a sertéspestis elleni fellépést gya-
koroltuk a Gyimesekben, idén 
viszont a nyáron lezajlott róka-
veszettség elleni oltási kampány-
nyal is összhangban a kollégák 
memóriáját a veszettség-megelő-
zési teendőkkel és tudnivalókkal 
kapcsolatban is igyekeztünk egy 
kicsit frissíteni” – magyarázta a 
megyei főállatorvos.

A megye minden körzetéből 
megjelent több mint hetven ál-
latorvos ugyanakkor a szimulá-
ciós feladatok megoldása előtt a 
Hargita megyei állategészségügy 

két szakemberének előadását is 
meghallgathatta. Borsos Csaba a 
kisvágópontok nyitásával és mű-
ködtetésével kapcsolatos új jog-
szabály előírásait ismertette, míg 
Hégető Levente, a megyénk idei 
és tavalyi évi veszettséggel kapcso-
latos eseteiről adott áttekintőt. Ki-
derült, Hargita megyében 2010-
ben az állatorvosok 10 veszettségi 
esetet regisztráltak, ebből a kór 
négy esetben róka, két-két eset-
ben szarvasmarha, illetve macska, 
míg egy esetben kutyában volt 
tetten érhető. Elmondta, az idei 
év folyamán eddig viszont még 
csak hat esetet regisztráltak – csak 
rókákat –, ebből a legutolsót épp 
a múlt héten jegyezték. Azonban 
mint Ladó Zsolttól megtudtuk, 
az idei és tavalyi esetek száma je-
lentősen elmarad a korábbi évek 
húszon felüli, veszettségi esetei-
nek számától, köszönhetően a 
nyári sikeresen lezajlott oltási 
kampánynak is. „A hatóanya gok 
ellenőrzése érdekében megyeszer-
te eddig 28 rókát lövettünk ki, 
minden teszt negatív volt, azaz 
minden tetemben kimutatható 
volt a csalik révén megevett ve-
szettség elleni oltószérum” – tet-
te hozzá a szakember, ám mint 
elárulta, a kilövési tesztpróbák a 
megye több mint 1400 főre tak-
sált rókapopulációjából még több 
tíz egyeden is folytatódni fognak.

A bemutató részeként ugyan-
akkor több fotót, illetve egy 
kisfilmet is bemutattak, amin a 
vadtámadás nyomán vagy a már 
elpusztult, vagy pedig egy parajdi 
eseten keresztül, egy nemrég 
megmart szarvasmarhán jól kive-
hetően jelentkeztek a veszettség 
jelei. Kérdésünkre a főállatorvos 
elmondta, a vadállat által meg-
sebzett, veszettségben elpusztuló 
haszonállatokért a gazdák – az 
esetek jelentése nyomán – teljes 
kártérítésben részesülnek, hason-
lóan a kevésvérűségben szenvedő, 
kényszervágásra ítélt lótulajdo-
nosokhoz.

Ladó Zsolt ugyanakkor a teg-
napi találkozón új bejelentéssel is 
szolgált kollégáinak. Eszerint ok-
tóber 3-tól a megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Igazgatóság aligazgatói tisztsé-
gét a sikeres versenyvizsga nyo-
mán Antal Krisztina doktornő 
tölti be.

hírfolyam

> Bő termés növelte az agrárium GDP-
súlyát. A mezőgazdaság menti meg a harma-
dik negyedév gazdasági növekedését, mivel 
az idei az utóbbi évtized legjobb termőévé-
nek számít – állítja a Ziarul Financiar gaz-
dasági szaklap elemzését idézve a Manna.
ro. Az idei termés értéke meghaladja a 12 
milliárd eurót, ami 20 százalékkal magasabb 
a tavalyinál. A jó mezőgazdasági évnek a lap 
által megkérdezett szakemberek szerint a bő 
termést elősegítő kedvező időjárás és az élel-

miszerek magas ára is egyaránt kedvezett. A 
termés és értékének növekedése megemel-
heti a szektor hozzájárulását a nemzeti össz-
termékhez is, amely az elmúlt években 6-7 
százalékos volt, idén viszont – 2005-höz és 
2006-hoz hasonlóan – elérheti a 8 százalé-
kot is. A négy legfontosabb hazai termény 
– a búza, a kukorica, a repce és a napraforgó 
– értéke a Ziarul Financiar becslése szerint a 
jelenlegi nemzetközi árak alapján mintegy 
4,5 milliárd eurót tesz ki, ami másfél milliárd 
eurós pluszt jelent 2010-hez képest. Valeriu 
Tabără mezőgazdasági miniszter többször is 

hangsúlyozta, hogy az idei termés értéke eléri 
majd a 12 milliárd eurót. A nagy nyertesek vi-
szont az üzleti napilap meglátása szerint azok 
a gabonaforgalmazó óriások lesznek – mint 
a Cargill, az Alfred Toepfer vagy a Bunge –, 
amelyek a nemzetközi tőzsdéken értékesítik 
a Romániában felvásárolt gabonát.

> Ismét vásárba hívják a termelőket, 
vásárlókat. A minden hónap harmadik 
szombatjára kialakított menetrendhez hű-
en, e hétvégén, szombaton ismét Székely 
Termékek Havi Vásárára kerül sor Csíkszere-

dában, a megyeháza előtti oszlopsor között. 
Gyergyószárhegyen ugyanakkor szintén e 
hétvégén, október 14-én és 15-én szervezik 
meg az V. Híres Szárhegyi Káposztavásárt és 
Fesztivált egybekötve a Gyergyói-medencei 
Hagyományos Termékek Őszi Vásárával. Az 
udvarhelyi és csíkszeredai után Gyergyóban 
is megrendezésre kerülő vásárt Hargita Me-
gye Tanácsa, a gyergyószárhegyi Torzsások 
Turisztikai Egyesülete és Gyergyószárhegy 
Önkormányzata szervezi meg, alkalmat te-
remtve a helyi termelők által kínált porté-
kák, egészséges élelmiszerek beszerzésére.
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Agrárgazdaság
KEvEsEbb vEsZEttségi EsEtEt tapasZtaltaK

„Szimuláltak” az állatorvosok

Állatorvos-eligazító: a veszettség elleni teendőket idén 6 esetben is élőben gyakorolhatták

bEmutattáK a Kap rEformtErvEit

Örülhetnek
a romániai gazdák?

Románia számára előnyös módon alakulhat 2013-tól az EU 
Közös agrárpolitikája. az Európai bizottság által tegnap 
bemutatott reformtervezet ugyanis egyszerűbbé és fix ösz-
szegűvé tenné a romániai kisgazdálkodók számára fizetett 
támogatások folyósítását – fejtette ki tegnap tánczos bar-
na mezőgazdasági államtitkár.

HN-információ

Tegnap terjesztette elő az Európai Bizottság a Közös Ag-
rárpolitika (KAP) reformtervezetét a 2013 utáni idő-
szakra. A bizottság mezőgazdaságért és vidékfejleszté-

sért felelős biztosa, Dacian Cioloş által bemutatott tervezet a 
kistermelők és a fiatal gazdák aktívabb finanszírozását, a nagy-
gazdaságok támogatási összegeinek korlátozását, valamint a 
kelet- és nyugat-európai országok között a mezőgazdasági tá-
mogatások igazságosabb elosztási rendszerét tartalmazza.

Tánczos Barna (képünkön) vidékfejlesztési államtitkár 
hangsúlyozta, a megreformált KAP innovációra ösztönöz, és 
konkrét célja kizárólag az aktív termelők támogatása.

Hozzátette, bár az „aktív termelő” pontos meghatározására 
még várni kell, egyértelmű a bizottság azon szándéka, hogy mi-
nimálisra csökkentse a meg nem művelt területek, illetve a nem 
létező állatállományok után nyújtott támogatásokat. „A tervezet 
Románia számára több szempontból is kedvező lenne. Egyrészt 
egyszerűbbé válnak a kistermelőknek nyújtott támogatások: 
esetükben gazdaságonként fix összegek kifizetése kerül beveze-
tésre, másrészt pedig a helyszíni ellenőrzések során egyszerűsí-
tenék és csökkentenék a kifizetési ügynökségek adminisztratív 
munkáját, amely az államkasszának az ehhez kapcsolódó költ-
ségeken spórolna, a kedvezményezettek pedig gyorsabban jut-
nának támogatáshoz” – magyarázta az államtitkár. Hozzátette, 
mivel Európa-szinten Romániában van a legnagyobb számú kis-
termelő, akik átlagosan 3 hektáros földterületeken dolgoznak, a 
kistermelőket érintő reformok nagymértékben megkönnyítik a 
finanszírozási eljárásokat.

„A mezőgazdasági tevékenységgel felhagyó kistermelőket 
arra fogják ösztönözni, hogy földjeiket olyan gazdaságokra ru-
házzák át, amelyek szerkezetátalakítás, növekedés alatt állnak. A 
kisgazda az éves támogatási összeget a földterület leadása után is 
megtarthatja egyfajta életjáradék vagy korai nyugdíjazás formá-
jában” – tette hozzá Tánczos Barna.

A tegnap délelőtt bemutatott KAP-reform egyik szintén 
fontos eleme a fiatal gazdálkodók induló tevékenységének meg-
könnyítése. A mezőgazdasági termelők kétharmada Európában 
55 évesnél idősebb. A munkahelyteremtés előmozdítása és a fia-
tal nemzedékeknek a mezőgazdasági ágazatban való elhelyezke-
désre való ösztönzése érdekében a Bizottság új kezdőtámogatás 
bevezetését javasolja, melyet a negyven éven aluli termelők igé-
nyelhetnek projektjük első öt évében.


