
BorBély lászló a génmódosításról

Hivatalos álláspont: 
nincs álláspont

Valeriu Tabără agrárminiszterrel szemben nem támo-
gatja a génmódosított növények romániai termesztésé-
nek engedélyezését Borbély László környezetvédelmi 
miniszter, ám ennek ellenére az ország hivatalos állás-
pontja GMO-ügyben – kivárásra játszva – sem a tiltást, 
sem a támogatást nem veti el.

D. L.

Génmódosítás kapcsán Románia jelenleg semleges ál-
láspontra helyezkedett – mondta el kérdésünkre vá-
laszolva Borbély László környezetvédelmi miniszter. 

A tárcavezető szerint az ország hivatalosan a GMO-növények 
termesztésének tiltásáról vagy engedélyezéséről csupán az után 
fog határozni, miután az Európai Unió – a jelenleg mutatkozó 
szándék alapján – valóban a tagállamok hatáskörébe helyezi a 
döntést. „Az Európai Unió a génmódosított növénytermesz-
tés engedélyezéséről vagy tiltásáról szóló döntést a tagállamok 
szintjére akarja levinni. Az illető ország dönthet arról, hogy 
beengedi vagy sem a génmódosított vetőmagokat és termé-
nyeket. Ehhez viszont nagyon komoly kritériumok kellenek, 
és világosan tudni kell, meddig lehet e téren is elmenni. Én úgy 
érzem, az Európai Unió még nincs felkészülve arra, hogy az 
erről szóló technikai jel-
legű háttéranyagokat az 
államok számára átadja” 
– magyarázta érdeklő-
désünkre Borbély Lász-
ló környezetvédelmi 
miniszter. A tárcavezető 
mindenesetre leszögez-
te, meggyőződése alap-
ján nincs a génmódosí-
tás pártján. „Én Valeriu 
Tabără agrárminiszter 
társammal ellentétben 
nem vagyok a génmódosított növénytermesztés támogatója. 
Tabără valójában a GMO-repce- és -szójatermesztés előnyeit 
magyarázza, illetve, hogy ez milyen jövedelmező lenne Ro-
mánia számára. Románia álláspontja viszont jelenleg semleges 
álláspont, azaz meg kell várnunk, amíg az Európai Unió szint-
jéről valóban átadják a tagállamok szintjére a döntési jogot, és 
csak akkor fogjuk megtárgyalni, hogy mit is csináljunk ezzel” 
– fejtette ki a tárcavezető.

A miniszter azonban a GMO-növények termesztésé-
nek üzleti hatékonyságával kapcsolatosan is kételyeket fo-
galmazott meg. „Az utóbbi három-négy évben tudomásom 
szerint kifejezetten csökkent a termesztésre engedélyezett 
GMO-vetőmagfajták száma. A kukoricánál létezik egy faj-
ta, a repce és szója esetében viszont nincs engedélyezve az 
EU-n belüli termesztés. Amúgy ami jóvá van hagyva, azt 
se nagy felületen termesztik. Márpedig ha olyan jó üzlet 
lenne, akkor a szakcégek is biztosan nagyobb felületen ter-
mesztenék” – fogalmazott Borbély.

A környezetvédelmi miniszter kérdésünkre válaszolva 
fenntarthatatlan, tudathasadásos állapotnak minősítette 
Brüsszel az Európai Unión belüli termelés terén tiltó, az 
Unión kívüli GMO-termék-behozatal terén viszont enge-
dékeny magatartását. „Nagyon nagy kettősség, hogy amit 
az Unión belül nem szabad termelni, Dél-Amerikából és 
máshonnan ugyanakkor be szabad hozni” – nyilatkozta la-
punknak Borbély László.
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megelégelte murvai a területvitát

Költöznek a keresztúri 
üvegházak

Agrárgazdaság

Borbély László: „Na-
gyon nagy kettősség, 
hogy amit az Uni-
ón belül nem szabad 
termelni, Dél-Ameri-
kából és máshonnan 
ugyanakkor be sza-
bad hozni.”

> Agrárkonferenciával ünneplik 
Csík szeredában a Magyar Tudományt. 
Hegy vidéki mezőgazdaság és a fenntart-
ható fejlődés című konferenciával ünnep-
li holnap Csíkszeredában a Magyar Tu-
domány Ünnepét az MTA – Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság Agrártudományi 
Szakbizottsága. 

A Sapientia egyetemen tartandó kon-
ferencián az érdeklődők neves előadóktól 
hallgathatnak meg előadásokat: többek 
közt a Székelyföld feltételesen megúju-
ló természeti erőforrásairól, a Pogány-
havas Kistérségi Társulás talajai és a 
biodiverzitásáról, illetve a Hargita me-

gyei magas biológiai értékű gyepterüle-
tek jelenéről és jövőjéről az agrárkörnye-
zet-gazdálkodási támogatások tükrében. 
A konferenciát szervező Tiboldi István a 
hegyitarka szarvasmarha tenyésztési elve-
iről és a gazdaságok fenntartható össze-
hangolásáról fog értekezni, de ugyancsak 
az állattartás és a nemesítés székelyföldi 
szarvasmarha-tenyésztésben betöltött 
szerepét járja körbe Sólyom Gizella és 
Suba Kálmán előadása is. 

Ferenczy Ferenc, a székelyszentléleki 
Gordon tejüzem főállatorvosa a Hargi-
ta megyei hegyvidéki gazdálkodásról, 
Gálfi Nándor, a csíkszeredai Burgonya 

Kutatóintézet igazgatója a hegyvidéki 
növénytermesztés alternatíváiról fog be-
szélni. 

Máthé Emma, a Hargita Megyei Ag-
rárkamara vezetője a fenntartható fejlődés 
Hargita megyei agroökológiáját, Püsök 
László, a Hargita Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság 
aligazgatója az állategészségügyi szabály-
zókat fogja bemutatni. 

A tervezett program szerint az elő-
adók sorát Mindennapi meteorológiánk 
címmel Makkai Gergely, a Marosvásár-
helyi Meteorológiai Központ igazgatója 
fogja zárni.hí

rf
ol

ya
m

 hirdetések

A magas vízdíjak és terület-
tulajdonosokkal való nézet-
eltérés miatt új helyszínre 
– Küküllő menti saját föld-
területére – fogja költöztet-
ni üvegházait Murvai István 
székelykeresztúri kertészmér-
nök – árulta el terveit lapunk-
nak a szakember.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Jövő esztendőtől új helyszí-
nen fogja újraindítani üveg-
házi zöldségtermesztését a 

székelykeresztúri Murvai-kerté-
szet, a költözést pedig még az ősz 
folyamán megkezdik – tudtuk 
meg Murvai Istvántól, a Kereszt-
úr határában levő üvegházak 
tulajdonosától. Döntését több 
tényező is befolyásolta: a legfon-
tosabb, hogy továbbra sem sike-
rül zöldágra vergődni az üveghá-
zi zöldségtermesztésnek otthont 
adó földterületek tulajdonosai-
val, akik – a keresztúri szakem-
ber megfogalmazása szerint – a 
bérleti díj meghatározásakor is 
visszaélnek a helyzetükkel, de 
területeladásról is csak irreális 
árak mellett hajlandók beszélni. 
„A területen levő 60 üvegház az 
enyém, a föld az embereké. A 
Küküllő mellett nekem e célra 

is nagyszerűen megfelelő saját 
területem van. Az én koromban 
márpedig kétszer is megnézem, 
mire adom ki a pénzt. Inkább el-
költöztetem az üvegházakat” – 
jelentette ki határozottan Mur-
vai, hozzátéve: eltökélte, a jövő 
évi szezont már az új helyszínen 
fogja kezdeni. Az üvegházak 
költöztetése kapcsán amúgy 
szintén sarkalatos kérdéssé vált a 
locsolási költségek leszorítása is. 
„Idén 240 millió régi lejnyi víz-
díjat fizettem a városnak, csak 
az üvegházak locsolásáért. Ha 
valaki belegondol, hogy meny-
nyi zöldséget kell ezért eladni, 
akkor azt mondja, nem érdemes 
vele foglalkozni se. Meg kell 
oldjuk, hogy ne használjuk töb-
bet a városi vizet. Nekünk ipari 
vízre lenne szükségünk, nem pe-
dig a blokkosok által is használt 
vezetékes ivóvízre” – fejtette ki 
Murvai. A kertészet tulajdono-
sa nem rejtette véka alá, hogy 
más téren sem ártana váltani, 
ugyanis a földben felgyűlt ké-
miai anyagok és szennyeződések 
lassan ellehetetlenítik a zöldter-
melést is.

Jövedelmezőség szempont-
jából azonban Murvai közepes-
nek értékelte az idei évet, hiszen 
mint kifejtette: a nagyon jó 
termés minden téren alacsony 

piaci árakkal párosult, mind az 
üvegházba, mind a szabadföldbe 
vetett növénykultúrák terén. „Rá 
nem fizettünk az idei évre, az biz-
tos, de meg sem gazdagodtunk 
belőle. A tavasz nehezen indult, 
nagyon sok csapadék volt, ami az 
üvegházi kultúráinknak nem tett 
jót, aztán pedig május–június 
között a zöldségfertőzéssel kap-
csolatos hisztéria is rányomta bé-
lyegét az évre. Én például azok-
ban a hónapokban legkevesebb 
70 tonnányi uborkát dobtam ki 
a szemétre, mert egyszerűen sen-
kinek se kellett. A piacon azt se 
kérdezték, miért vittük oda” – 
magyarázza Murvai, hozzátéve, 
a mérleget végül is az őszi sava-
nyúság-eltevési időszak, illetve 
az egész nyár folyamán kiváló 
paradicsomtermés hozta helyre. 
A szakember ebből okulva, to-
vábbra is a több lábon állás híve. 
Mindent azonban továbbra se 
mernek az üvegházakra feltenni. 
„Az üvegházi zöldségtermesztés 
mellett még van 50 hektár szán-
tóföldünk, ahol pityókát, kuko-
ricát és takarmánynövényeket 
termesztünk, emellett még van 
egy kicsi gyümölcsösünk is, azaz 
nem éppen a zöldségtermelésen 
alapszik az egész tevékenysé-
günk” – fűzte hozzá a keresztúri 
kertészmérnök.


