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Habár elsősorban a me-
leg esőzés használt vol-
na a földbe került kultú-

ráknak, az elmúlt napokban té-
liesre fordult az időjárás me-
gyénkben is. Ennek kapcsán 
Török Jenőt, a Hargita Me-
gyei Mezőgazdasági Igazgató-
ság vezetőjét kérdeztük arról, 
hogy ez milyen hatással lehet 
a már elvetett, elültetett nö-
vényekre, a rügyező, virágzó 
gyümölcsfákra. Épp a hétkö-
zi beszélgetésünk alatt kapott 
értesítést üzenetben az intéz-
ményvezető azzal kapcsolat-
ban, hogy a következő napok-
ban is télies időjárásra lehet 
számítani, több helyen havas 
esőre, havazásra, viharos szél-
lökésekre figyelmeztető riasz-
tás van érvényben. Minden, ami 
nem tesz jót a mezőgazdasági 
kultúráknak – summázta. 

Részleges kár lehet 

Török Jenő meglátása sze-
rint az őszi és tavaszi búzák-
nak, illetve a zabnak nem árthat 
a lehűlés, míg a tavaszárpában 
abban az esetben tehet kárt a 
fagy, ha már ki is keltek a sze-
mek. Megnyugtatásul azt is 
hozzátette, hogy ebben az eset-
ben nem jelent ez biztos ter-
méskiesést, hiszen ha csak 
a leveleket csípi meg a fagy, 
azok kiújulhatnak. Az árpához 
hasonlóan a lucerna is kinö-
vi, ha csak a leveleit sérti meg 
a fagy. Mivel a kukorica veté-
séhez nemrég fogtak hozzá a 
gazdák – éjszakánként még hi-
deg volt a föld –, így ebben az 
esetben inkább a vetési mun-
kálat késleltetése okozhat fejtö-
rést a gazdáknak, nem pedig a 
kifagyásveszély. 

Gyümölcsfák veszélyben 

Komolyabb a gond a gyümöl-
csösök esetében, hiszen Ke-
resztúr és Udvarhely vidékén 
már javában virágoznak a gyü-
mölcsfák, Csíkszéken egyelő-
re a korai szilva- és a barackfák 

indultak virágzásnak – muta-
tott rá az igazgató. Megjegyez-
te, Csíkban a héten már mér-
tek mínusz 3-4 Celsius-fokot 
éjszakánként, az még nem ár-
tott a virágba borult barack-
fáknak, mivel napfelkeltekor 
nem volt szikrázó napsütés. 
Akkor jelenthet gondot az éj-
szakai mínusz 3-4 fok is, ha 
hajnalban egyből rásüt a nap 
a gyümölcsösre, akkor ugyanis 
az éjszaka alatt a növények sejt-
jeiben képződött jégkristályok a 
hirtelen felmelegedés hatására 
olvadni kezdenek, és szétfeszí-
tik a sejtek falát.

A megelőzésről 

„Ha viszont az előrejelzé-
seknek megfelelően mínusz 6, 
netán mínusz 10 Celsius-fok-
ra hűl le a levegő hőmérsékle-
te, nagy baj lesz, akkor a rü-
gyek, friss hajtások is meg-
fagyhatnak, károsulhatnak. 
Védekezésnek marad a nap-
felkelte előtti füstölés, ami bi-
zonyos szinten segíthet, de 
mínusz 10-nél az sem, vala-
mint különböző fagyást meg-
előző permetezés. Bízom ben-
ne, hogy ilyen hideg nem lesz, 
mi a Csíki-medencében sok-
szor azzal menekülünk meg, 
hogy befelhősödik az ég, és 
nem lesz akkora hideg, mint 
azt előrejelezték” – ismertette 
az intézményvezető. 

Gyümölcstermesztő tapasztalata

Habár a korábbi felmelege-
dés hatására másfél-két he-
te látványosan duzzadni kezd-
tek Csíkszéken is a gyümölcs-
fák rügyei, virágai, az elmúlt 

időszak hűvös időjárása visz-
szafogta ezt a folyamatot – 
avatott be András József. A 
csíkszentgyörgyi gyümölcs-
termesztő megjegyezte, mivel 
emiatt nincs virágba borulva a 
fák többsége, ez esetleg meg-
mentheti az idei termést a most 
tapasztalt lehűlés negatív kö-
vetkezményeitől. Hangsúlyoz-
ta ugyanakkor, semmiképp 
nem örülnek ennek az időjá-
rásnak, ugyanis valós veszélyt 
jelent a termésre nézve. Eseté-
ben, mivel a gyümölcsöse a fa-
lu szélén van, az ottani hőmér-
séklet és a falubeli között álta-
lában van pár Celsius-fok kü-
lönbség, így a kertbéli alma-
fák korábban rügyeztek, mint 
a gyümölcsösben lévők. Gyü-
mölcsösében jelenleg a körte-, 
cseresznye- és ringlószilvafák 
vannak virágban, a barackfák 
pedig pirosbimbós állapotban. 
A meggyfák bimbói is meg van-
nak duzzadva, a szilvák eseté-
ben viszont még nincs veszély. 
Amennyiben úgy tapasztalja, 
hogy a következő éjszakák va-
lamelyikén jelentős lehűlés kö-
vetkezhet, segítséget kér gyü-
mölcstermesztő ismerőseitől, és 
azelőtt lepermetezik a fákat egy 
bizonyos fagytól védő szerrel. 

Veszély virágzáskor

„Gyönyörű gyümölcstermés-
nek nézünk elébe, rengeteg a 
termőrügy, de ne felejtsük el, 
hogy még mindig lehetnek fa-
gyok” – vázolta a helyzetet a 
lapcsaládunk számára Székely 
Csaba. A megyei mezőgazdasá-
gi igazgatóság udvarhelyszéki 
munkatársa, aki maga is gyü-
mölcsfákat nevel, elmondta, a 
kajszibarack-termésben már 
eddig is tettek némi kárt az éj-
szakai mínusz fokok, hiszen a 
fák néhol a megszokottnál ha-
marabb kivirágoztak a nap-
közbeni magas hőmérsékle-
tek miatt. Egyébként az elkö-
vetkező hetek lesznek a legve-
szélyesebbek a gyümölcsfák-
ra nézve, mivel sorra virág-
ba borulnak, ilyenkor pedig 
a legérzékenyebbek. A növé-
nyek megtermékenyülésének 
a virágzástól számított nyolc-
tíz napon belül kell megtörtén-
nie, és ehhez arra van szükség, 
hogy ne legyen hűvös, szeles az 
idő. A nappali 12–16 Celsius-fok 
a legideálisabb a méheknek és 
más rovaroknak, amelyek a be-
porzást végzik.

KÖMÉNY KAMILLA

Elsősorban a gyümölcsösöknek árthatnak a mínusz fokok

Károkat okozhat a lehűlés

Télies időjárás, hóval belepett gyümölcsfák. A termésre nézve a mínusz fokok jelentik a veszélyt

Míg a földben lévő és 

kikelt mezőgazdasá-

gi kultúrákban részle-

ges kárt okozhatnak a 

mínusz fokok, addig a 

gyümölcsösökben je-

lentősebb terméski-

esésre számíthatnak 

a gazdák, ha mínusz 

6-10 Celsius-fokig süly-

lyed a hőmérő higany-

szála. Az időjárási elő-

rejelzések szerint Csík-

ban a következő na-

pokban fagypont alá 

esik a hőmérséklet.

Tavaszi munkálatokról 

A tavaszi száraz időjárásnak köszönhetően mindeddig jól halad-
tak a tavaszi mezőgazdasági teendőkkel a gazdálkodók, viszont a 
növényeknek, főleg az ősszel elvetetteknek már nagyon kellene a 
csapadék – tisztázta Török Jenő. Hozzátette, a takarmánynövé-
nyek, a zab és a tavaszbúza vetése már befejeződött, a tavaszár-
pa vetése pedig 65 százaléknál tart. A pityóka ültetése a becsült 
terület 90 százalékán már megvalósult, a kukoricának szánt par-
cellák 15 százalékán vetették el mindeddig a szemeket. 
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Elmaradnak 
az állatmustrák
Hiába a korábbi jelen-
tős érdeklődés, idén sem 
Csíkszentgyörgyön, sem 
Csíkdánfalván nem szervez-
nek Szent György-napi állat-
kiállítást, állatvásárt. A ko-
rábbi évek gyakorlatával 
szemben idén nem szerve-
zik meg a Szent György-napi 
állatkiállítást és gazdanapot 
a Kubik-gödörben. Így már 
második éve, hogy a felcsíki 
gazdák tavasszal nem mu-
tathatják meg állataik legja-
vát. Tavaly az időjárás miatt 
voltak kénytelenek lemonda-
ni az eseményt, idén pedig 
a szervezők döntöttek úgy, 
hogy az őszi, Szent Mihály-
napi állatvásárral egyszer-
re szervezik meg a kiállítást 
is – számolt be érdeklődé-
sünkre Bőjte Csongor Ernő. 
Csíkdánfalva polgármestere 
kérdésünkre azt is elmond-
ta, ez a döntés az idei év-
re vonatkozik, hogy jövőben 
hogyan lesz, arról csak ké-
sőbb tud nyilatkozni. Tavaly 
Alcsíkon a Csíkszentgyörgyi 
Szarvasmarhatartó Gazdák 
Egyesülete viszont megszer-
vezte a Szent György-na-
pi állatkiállítást, amely nagy 
népszerűségnek örvendett 
az alcsíki gazdák körében. 
A szervezés körüli nehézsé-
gek miatt azonban idén nem 
tartják meg a rendezvényt, 
s arról, hogy a következő 
években arra sor kerül-e, 
nem tudott egyértelmű vá-
laszt adni a szervező egye-
sület vezetője. 

Biogazdák 
jelentkezzenek 
A biogazdálkodóknak az elő-
ző évek gyakorlatához ha-
sonlóan idén is a megyei me-
zőgazdasági igazgatóság-
nál kell leadniuk a biogazdál-
kodás rendszerében mara-
dáshoz szükséges nyomtat-
ványokat. Ezt legkésőbb má-
jus 16-áig tehetik meg Hargi-
ta Megye Tanácsa épületének 
243-as irodájában. Az ehhez 
szükséges formanyomtat-
ványok a http://www.madr.
ro/agricultura-ecologica/
fisele-de-inregistrare-in-
agricultura-ecologica.html 
oldalon érhetők el, az 1-7-es 
és 9-es mellékleteket (anexa) 
kell letölteni és kitölteni. A 
májusi határidő alól kivé-
telt képeznek azok a sze-
mélyek, akik idén jelentkez-
nek be első alkalommal a 
biogazdálkodók rendszeré-
be, és nem igényelnek támo-
gatást, illetve azok, akik feldol-
gozók, kereskedők, importő-
rök, exportőrök. Ők december 
15-éig tehetik le a fent említett 
dokumentumokat. Fontos to-
vábbá, hogy a 2014-2020-as 
vidékfejlesztési program ér-
telmében, aki biogazdálkodás-
sal foglalkozik és az M11-es 
intézkedés révén juttatást 
igényel, annak kötelező mó-
don el kell végeznie egy 
biógazdálkodásra vonatkozó 
képzést. Különböző cégek, il-
letve – egyes híresztelések-
kel ellentétben – az igazgató-
ság is az elvárásoknak meg-
felelő képzéseket szervez, 
utóbbiak falvakon is tartanak 
órákat, amennyiben össze-
gyűl legalább húsz érdeklődő.




