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Hargita megyei vetésterületeket

nyilváníttatnák a megyét

Agrárgazdaság

> Feloldják a húsexporttilalmat. 
2012-től kezdődően Románia újra indít-
hatja sertéshústexportját az Európai Unió 
országaiba, miután az Európai Bizottság 
feloldotta az országra hét évvel ezelőtt, ser-
téspestis miatt kivetett húsembargót – erő-
sítette meg az Országos Állategészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöké-
nek bejelentése után Valeriu Tabără mező-
gazdasági miniszter. Az EU-tagállamaiba 
irányuló romániai húsexport újraindítása 
január elsejétől válik lehetővé. „Az Európai 
Bizottság jóváhagyta, hogy 2012. január 
elsejétől Románia sertéshúst exportálhas-
son az EU-s országokba. Nagy eredmény 

ez, mert ily módon megoldódnak az ágazat 
problémái” – mondta Tabără. Hozzátette, 
az exportkorlátozás megszűntével az ország 
sertéshús-kiviteli potenciálja rövid idő alatt 
akár az évi 100 ezer tonnát is elérheti. 

A Romániából származó sertéshús 
és a sertéshús-készítmények exportálását 
az uniós piacokra 2003-tól tiltották be, 
mert Románia oltást használt a klasszikus 
sertéspestis ellen. 2007-ben az Európai Bi-
zottság meghosszabbította a korlátozást, 
mivel az évben amerikai Smithfield Temes 
megyei sertésfarmján kitört sertéspestis-
járvány nyomán 50 ezer állatot kellett el-
pusztítani. A brüsszeli hatóságok az eset 

kapcsán úgy ítélték meg, a sertéspestist a 
romániai szervek még nem uralják.

Tabără szerint a sertésexport újraindítása 
a romániai gabonafogyasztás növekedéséhez 
is hozzájárul. „Azt hiszem, évente több ezer 
tonna sertéshúst exportálhatunk majd” – vé-
lekedett a miniszter. Az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) adatai alapján az ország sertés-
állománya idén megközelítette a 4,6 millió 
egyedet, ami a tavalyi időszakban feljegyzett 
4,7 millió állathoz képes 2,2 százalékos csök-
kenést jelent. Noha a romániai sertésállo-
mány háromnegyedét a kis gazdaságokban 
nevelik, a nagy tenyésztőfarmok állománya 
mára elérte az 1,4 millió darabot.hí
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Nem iNdul újra idéN 
a székelykeresztúri tejfeldolgozó

Márciusra halasztják 
az üzemavatót

Az előzetes tervekkel ellentétben nem indul újra a ke-
resztúri vajgyár az év végéig, ugyanis még mindig nem 
sikerült előteremteni a tejüzem megvásárlásához szük-
séges pénzösszeget. A vajgyár működtetésére létrejött 
szövetkezet vezetője, Varga Nagy László szerint márci-
usig biztosan várni kell a termelés indítására.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Idén még nem indul újra a székelykeresztúri tejfeldolgozó 
üzem, ugyanis a létesítmény megvásárlásához és korszerűsí-
téséhez szükséges összeget biztosító Transilvania Bank rész-

letesebb üzleti terv elkészítését várja, aminek eddig nem tudott 
eleget tenni a működtetésére létrehozott Küküllő Mezőgazda-
sági Szövetkezet. „Az üzleti terv elkészítését csakis szakember 
tudja elvégezni, azonban a hatalmas munkadíj miatt eddig sen-
kivel nem tudtunk megállapodni” – mondta lapunknak Varga 
Nagy László (képünkön). A szövetkezet igazgatótanácsának el-
nöke azonban elárulta, a mai nap fognak tárgyalni egy céggel, és 
amennyiben sikerül megegyezniük, rögtön hozzálátnak az elő-
készítéshez. Varga szerint azonban az idén biztosan nem tudják 
újraindítani a termelést a feldolgozóban, ugyanis csak a terv elké-
szítésére legalább tíz napra van szükség, amit ha elfogad a bank, 
akkor újabb három hétre van szükség a pénz utalására. Ezek után 
még hónapok következnek, amíg sikerül a termelést előkészítő 
munkálatokat elvégezni és a különböző működési engedélyeket 
beszerezni. „Sajnos a dolgok nem úgy alakultak, ahogy szerettük 
volna, ezért leghamarabb jövő év márciusában indíthatjuk be a 
termelést” – jelentette ki tegnap megkeresésünkre Varga.

Nem rejtette véka alá azt sem, hogy a gazdák már a keresztúri 
vajgyár év végi esetleges indulására készülődtek, de sajnos nem 
úgy alakultak a dolog. A szakember elmondása szerint az indu-
lásra váró gazdák jelenleg másoknak adják el a tejet, viszont tü-
relmesen várják a gyár indulását. „Sokan vannak azonban olya-
nok is, akik már nem hisznek a gyár elindulásában, erre azonban 
csak azt tudom mondani, hogy aki nem tart ki mellettünk, az 
nekünk sem kell” – fogalmazott Varga. Hozzátette, nincs szük-
ségük olyan termelőkre, akik gyorsan változtatják véleményüket 
és egyik napról a másikra eladják jószágukat, mert már nem bíz-
nak a gyár újraindításában. Varga szerint a térség szempontjából 
fontos beruházásról van szó, amit már Hargita Megye Tanácsa 
is felkarolt, és bár nem az elképzelések szerint alakultak eddig 
a dolgok, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy visszalépnének, 
csupán a vártnál lassabban haladnak tervük megvalósításával. 
„Nem akarunk úgy járni, mint a Titanic, ami azért süllyedt el, 
mert a rövidebb és gyorsabb utat választották. Lassan, de bizto-
san célba érünk” – szögezte le Varga Nagy László.

Szent György-napig – az agrármér-
nök szerint sem tanácsos, megjegy-
zi viszont, hogy a normálisnak tar-
tott négyzetméterenkénti 500-550 
szálas búzasűrűséghez képest idén a 
250 szálas kalászos-kikelési arány is 
elgondolkodtató lesz.

Pár centit ázott be a föld
A Hargita megye szintjén eddig 

8600 hektáron, azaz a tervezett 
vetésterületek közel 90 százalé-
kán földbe került őszi búza és rozs 
helyzetén azonban az elmúlt na-
pok csapadékos időjárása sem so-
kat enyhített. A december 4–5-én 
érkezett eső – legjobb esetben is a 
búza gyökérzetéig leérve – csupán 

5-6 centiméteres talajrétegben áz-
tatta be a vetésterületet, ám a talaj 
vízellátása szempontjából fontos 
száz centiméteres talajvastagság-
ban a szakemberek – a szükséges-
hez képest – még mindig négyzet-
méterenként 120-140 literre rúgó 
csapadékhiányt mérnek. 

– Ez azt jelenti, hogy a földek-
ből még a mostani, eső után is hek-
táronként átlag 1300 köbméter-
nyi víz hiányzik. Ez nagyon nagy 
mennyiség – hangsúlyozza Török.

A szakigazgatóság adatai sze-
rint a csapadékhiány, s így az őszi 
kultúrák fejlődése szempontjá-
ból is különösen a szeptemberi, 
novemberi időszak volt kritikus: 

szeptemberben így például míg 
Udvarhely vidékén egy csepp eső 
sem hullott, addig a Csíkban fel-
jegyzett 3,3 és a gyergyói 1,8 literes 
mennyiség töredéke maradt az év-
szakra jellemző 35-48 literes négy-
zetméterenkénti csapadékmennyi-
ségnek. Ehhez képest november 
hónapban Csíkból és Udvarhely-
ről 0,2, míg Gyergyóból 0 literes 
csapadék-utánpótlást jeleztek. 

– Ilyen körülmények között 
még az őszi szántással is nagyon 
nehéz haladni, ráadásul a gazdák-
nak a normálishoz képest kétszer 
akkora gázolajfogyasztással kell 
számolniuk – teszi hozzá a szak-
igazgatóság vezetője.

Felértékelődnek
az agrárbiztosítások

A mezőgazdasági tárcától csak 
azok a gazdák számíthatnak 
kártalanításra, akiknek a föld-
jére biztosítás is van kötve. A 
biztosítási díjak 50-70 száza-
lékát ráadásul a megyei Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifi-
zetési Ügynökségen keresztül 
a szaktárca állja – közölte Tö-
rök Jenő. A szakember, bár el-
ismeri, hogy az agrárbiztosítá-
si díjak így is eléggé magasak, 
a biztonság érdekében még a 
napokban is a fagykár elleni 
biztosítások megkötésére biz-
tatja a gazdákat. 

Őszi szántás az alcsíki határban. A talajvízhiány a gazdák mellett még a legerősebb gépeket is megvallatja fotó: domján levente


