
Rókaoltási kampány

Készülnek 
a repülőgépes szórásra
Hargita megyében is véghajrájához érkezik a rókák ve-
szettség elleni oltási kampánya, így a csalik kézzel történő 
kihelyezése után november 27–30. között az ellenanyagot 
tartalmazó rókaeledel repülőgépes szórása következik – 
mondta el lapunknak Ladó Zsolt megyei főállatorvos.

HN-információ

Második, őszi fordulójához érkezett Hargita megyében 
a rókák veszettség elleni oltási kampánya – mondta el 
lapunknak Ladó Zsolt (képünkön), a Hargita Megyei 

Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság igazgatója. 
Hozzátette, megyénkben jelenleg az oltóanyagot tartalmazó 
csalik kézzel történő kihelyezése zajlik, de ezzel párhuzamosan 
halad a lakosság tájékoztatását szolgáló kampány is.

„A vadász és erdész kollégákkal együttműködve a vadászte-
rületeken 1500 csalit helyezünk ki, de fókuszáltan, Hargita me-
gye szintjén nagy hangsúlyt helyezünk azokra a területekre, ahol 
idén rókaveszettségi gócpontok alakultak ki. Az utolsó ilyen ese-
tet Ditróból jelentették, de idén már a Gyimesekben, Parajdon, 
illetve Gyergyóújfaluban is történt rókatámadás” – sorolta Ladó. 
A csalik kézzel történő kihelyezésével kapcsolatos feladatokat a 
szakembereknek hétvégéig kell befejezniük, november 27-től 
ugyanis már a nyári rókaoltási kampány során is jól bevált repü-
lőgépes szórási módszer veszi át a szerepet. „A csalik repülőgép-
ről történő kiszórása november 30-ig fog tartani. De gyakorlati-
lag mi az oltási programban részt vevő tizenhat megye közül – az 
oltóanyagok kijuttatásának tervezett sorrendjében – Kovászna 
és Brassó megyével közösen az utolsók leszünk. Ezt azt jelenti, 
hogy a repülőgépes oltási kampányt is nálunk fogják befejezni” 
– mondta el a megyei állategészségügy első embere.

Ami az idei első oltóanyag-kijuttatási program eredmé-
nyeinek értékelését illeti, Ladó nem titkolta, némi problémák 
voltak az ellenanyag kimutatása kapcsán kilövésre ítélt ró-
kapopuláció begyűjtésével. „Volt olyan vadásztársaság, mely 
egyszerűen nem teljesítette a reá szabott rókakilövési kvótát, 
így az ellenőrzés révén Hargita megyére előírt százas mintaál-
lománynak csak kevesebb mint a felét tudtuk eddig kilövetni 
és bevizsgálni. Pedig mindenkinek közös érdeke lenne, hogy a 
megyében fel tudjuk számolni ezt a betegséget. Jó jel viszont, 
hogy eddigi csíkszeredai laborban bevizsgált minden minta 
negatív volt, azaz a kilőtt rókák közül mindegyikben kialakult 
az ellentest. De még megerősítésként a bukaresti laboreredmé-
nyek bizonylatait is meg kell várnunk, ahol még a rókák állkap-
csából is kimutatják a csaliból származó marker jeleit” – sorolta 
a megyei főállatorvos. Elmondta, a kilövések természetesen a 
hónap végén lezáruló, második oltási kampány után is folyta-
tódni fognak: egy-egy róka kilövéséért és begyűjtéséért a ható-
ság továbbra is 50 lejt fog fizetni.

hargitanépe2011. november 23., szerda | 9. oldal 

ŐsZibúZatermést mentve fagy aLá vetésseL próbáLkoZnak a gaZdák

Szomjúhoznak a termőföldek

Agrárgazdaság

> 709 ezer hektár termőföld van 
külföldi kézen. Miután tavalyhoz képest 
több mint tíz százalékkal növekedett, el-
érte a 709 ezer hektárt a külföldiek bir-
tokában levő romániai termőföldek össz-
területe, amely az összes megművelésre 
alkalmas terület 8,5 százalékának felel 
meg – jelentette be sajtótájékoztatóján 
Valeriu Tabără mezőgazdasági miniszter. 
Ahhoz, hogy valaki földtulajdonos le-
gyen, romániai stabil lakhellyel kell ren-
delkeznie, ha pedig jogi személy, akkor a 
székhelye kell itt legyen. A miniszter sze-
rint újabban az arab országokból érkezik 
sok földvásárló. A külföldi földvásárlók 

legnagyobb részét, 24,29 százalékát az 
olaszok teszik ki, a külföldi tulajdonú te-
rületek 15,48 százaléka német, 9,98 szá-
zaléka arab, 8,17 százaléka magyar kézen 
van. Spanyolok birtokolják a 6,22 száza-
lékát, osztrákok a 6,13 százalékát, dánok 
a 4,52 százalékát. Amíg tavaly a jó fekvé-
sű területek hektárja 1500-2500 euróba 
került, idén 4-5 ezer euróra nőtt az ára, 
de még így is jóval olcsóbb az uniós átlag 
10-15 ezer eurónál – mondta a miniszter, 
hozzátéve, veszélyes, ahogy értékesítik a 
területeket, mert megtörténhet, hogy az 
ezeken megtermelt élelmiszer mind ex-
portra megy.

> Franciaország újra borhatalom 
lett. Öt év után ismét Franciaország hó-
dította el a világ legnagyobb bortermelő 
országának címét, hála az idei bőséges és 
jó minőségű szőlőtermésnek. A nagy ri-
vális Olaszország 2007-ben előzte meg 
a franciákat, idén azonban a taljánok 17 
százalékkal kevesebb szőlőt szüreteltek, 
mint 2010-ben. A francia bortermelők 
három nehéz év után megkönnyebbül-
ten sóhajtanak fel, idén ugyanis 50 millió 
hektoliternyi nedű kerülhetett a hordók-
ba, ami 2010-hez képest 11 százalékos nö-
vekedést jelent. A szakma szerint ez azért 
is jelentős teljesítmény, mert az elmúlt 

három évben összesen 24 ezer hektárnyi 
szőlőültetvényt számoltak fel Franciaor-
szágban. A világ bortermelésének a felét 
egyébként tizenhat európai állam biztosít-
ja, uniós szinten az idei szüret 160,3 millió 
hektoliternyi mustot eredményezett – ez 
2 százalékos visszaesést mutat a tavalyi 
évhez képest. A csökkenés alapvetően a 
különböző tagállamok szőlőültetvény-fel-
számolási programjának következménye. 
A legkomolyabb, 17 százalékos visszaesést 
idén Olaszországban, Görögországban és 
Portugáliában regisztrálták, ehhez képest 
a spanyolok aránylag simán megúszták 9 
százalékos zsugorodással.hí
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bár a szerencsésen kikelt őszi 
búza még egyelőre nem fagyott 
ki, a talajban kialakult vízhiány 
már példátlan méreteket öltött 
– mondta el lapunknak török 
Jenő, a megyei mezőgazdasági 
szakigazgatóság vezetője. a kri-
tikus helyzeten, az őszi vetéskul-
túrák megerősödésén azonban 
csak egy dolog segíthetne: eső, 
eső, eső. pont az, amire az elő-
rejelzések szerint a hónap végéig 
nem lesz kilátás.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Bár a száraz fagy az őszi bú-
zavetésben eddig még nem 
okozott kárt, a megyénkben 

augusztus 10-e óta kialakult száraz-
ság óriási vízhiányt okozott a talaj-
ban. Ennek később isszuk meg a 
levét – magyarázta érdeklődésünk-
re Török Jenő, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság vezetője.

vízhiányban szenved a föld
A szakigazgatóság rendelke-

zésünkre bocsátott adatai szerint 
a Csíkszereda környéki búzával 
bevetett területeken a kultúra 
szempontjából fontos 20 centi-
méteres talajrétegben hektáron-
ként 280 köbméteres vízdeficitet 
mértek, míg ugyanez a gyergyói 
és udvarhelyi területeken átla-
gosan 320-350 köbméter között 
mozog. A szakemberek hasonló, 
300 és 410 köbméteres talajvízhi-
ányt regisztráltak a burgonyának 

előkészített parcellák esetében is. 
A gyökérzete révén akár egy mé-
ter mélyre is lehatoló másodéves 
lucerna esetében viszont a hektá-
ronkénti talajvízhiány térségtől 
függően – a súlyos csapadékhiány 
következményeként – 1020 és 
1420 köbméter között változik. 
„Augusztus óta sajnos egyetlen 
októberi nap kivételével – ami-
kor is négyzetméterenként 12-18 
liternyi eső hullott – Hargita me-
gyét, de a környékbeli térségeket 
is elkerülte a csapadék, és az elő-
rejelzések alapján nem számítha-
tunk kiadós mennyiségre a hónap 
végéig sem” – fűzi hozzá az ada-
tok elemzéséhez Török.

elakadtak az őszi
munkákkal a gazdák
Ami az őszi búzával bevetett 

területek helyzetét illeti, a szak-
ember elmondta, Hargita megyé-
ben a szokásos – búzával és rozzsal 
bevetett – 10 ezer hektáros terü-
let helyett eddig mindössze közel 
7 ezer hektáron került a mag a 
földbe. „Akik az őszibúzavetéssel 
kifogták az egyetlen októberi esős 
napot, jól jártak, akik viszont ko-
rábban vetették el vagy később, 
azoknak már egyenetlenül, rosszul 
kelt ki a vetésük. A szerencsésen 

kikelt növényzet erősödéséhez és 
a télre való felkészüléséhez viszont 
további csapadék lenne szükséges. 
Ha nem érkezik sem hó, sem eső, 
akkor a növényzet gyengén fejlett 
marad, a tűrőképessége is gyenge 
lesz, azaz fennáll a veszélye, hogy 
bizonyos parcellákat tavasszal ki 
kell szántani” – magyarázta Tö-
rök. Fagykárral azonban egyelőre 
még nem kell számolniuk a gaz-
dáknak, mivel az őszi búza – a je-
lenlegi hótakaró nélküli időszak-
ban is – mínusz 15 fokig bírja a 
hideget. „Persze egy picit a hideg 
megcsípi a hegyét, de attól még a 
növény nem fagy ki” – teszi hozzá 
a szakember. A szakigazgatóság 
vezetője szerint azonban még nem 
kell lemondani a vetésről, sem pe-
dig az őszi vetésterületek növeke-
déséről. Mint felhívja a figyelmet, 
néhány gazdálkodó az ún. fagy alá 
vetéses módszerrel próbálkozik, 
amelyeket csakis rendkívüli időjá-
rási körülmények között szoktak 
alkalmazni. A technológia lénye-
ge, hogy a vetés későre halasztása 
esetén a búzaszemeket gyakorlati-
lag csak a talaj téli lefagyása előtti 
utolsó pillanatokban juttatják 
a földbe, ahol aztán hibernálva, 
lényegében az első hóolvadással 
együtt csírázna és indulna meg.

Gőzölgő őszi szántás a novemberi fagyban: eső nélkül nem lesz termés fotó: domján levente


