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Hargita megyéhez hasonlóan Háromszéken is régen szedtek annyi krumplit, mint idén

Rekordtermés pityókaországban

KÖNYVGYŰJTŐ keres régi magyar 
könyveket, földgömböket.

Emellett keresek régi svájci 
stopperes karórát. Telefonszám: 

0751-353225.

REKLÁM

Házkutatás
a cigánykirálynál
Elismerte a magát a romák 
nemzetközi királyának valló 
Dorin Cioabă, hogy tegnap ház-
kutatást tartottak nagyszebeni 
lakásán, állítása szerint azon-
ban őt nem gyanúsítják sem-
mivel, hanem a feleségét idéz-
ték be kihallgatásra tanúként 
egy adócsalással és pénzmo-
sással kapcsolatos ügyben. 
Cioabă az Agerpres hírügynök-
ségnek azt nyilatkozta: ő és a 
felesége is ártatlan, de mivel 
neje nevére előállítási paran-
csot állítottak ki, meg kell je-
lennie a rendőrségen, ő pedig 
el fogja kísérni. A romakirály 
azt monda, felesége cége ól-
mot vásárolt attól a Mehedinţi 
megyei vállalattól, amely el-
len nyomozás indult, vélhető-
en ezért akarják kihallgatni az 
ügyben tanúként. A rendőrség 
28 házkutatást tartott tegnap 
reggel Kolozs, Szeben, Temes, 
Hunyad, Dolj, Gorj, Mehedinţi 
és Argeş megyei, illetve buka-
resti helyszíneken. Adócsalás-
sal és pénzmosással gyanúsí-
tott személyeknél vizsgálód-
tak, akik illegális ügyleteik ré-
vén állítólag több mint 5 mil-
lió euróval károsították meg az 
államot.

Hargita megyéhez ha-

sonlóan Kovászna me-

gyében is rekord-bur-

gonyatermésre szá-

míthatnak idén a gaz-

dák a kedvező időjá-

rásnak köszönhetően.

Rekordkrumplitermésre 
számítanak idén Kovászna 
megyében: a szakértők 

becslése szerint átlagosan 28 
tonna burgonyát szedhetnek fel 
a gazdák hektáronként – közöl-
te az Agerpres hírügynökség. 
Könczei Csaba, a Kovászna me-
gyei mezőgazdasági igazgató-
ság vezetője rámutatott: eddig a 
krumpliföldek 45 százalékáról 
gyűjtötték be a burgonyát, és a 
becsült termés jelentősen felül-
múlja a sokévi átlagot. Könczei 
szerint egész évben kedvezett az 
időjárás a burgonyának, de a ta-
vaszi esőzések miatt jó termést 
biztosítottak az őszi és tavaszi 
szalmás gabonák is. Krumpliból 
a sokévi átlag 20-21 tonna hektá-
ronként, de idén 28 tonna is ter-
mett átlagosan egy hektáron. Az 
idézett forrás szerint idén közel 
14 ezer hektáron ültettek krump-

lit a Kovászna megyei gazdák, 
ez mintegy 2000 hektárral több, 
mint az előző években.

Könczei Csaba ugyanakkor ar-
ra is rámutatott: a jó termés há-
tulütője, hogy nagyon olcsón tud-
ják értékesíteni a termelők a 
krumplit, épp hogy fedezni fog-
ja a bevétel a költségeket. Jelen-
leg is 35-40 banis kilónkénti áron 
tudják eladni a pityókát, ami-
vel éppen csak fedezik a terme-

lési költségeket. Az igazgató el-
mondta, Kovászna megyében a 
megtermelt mennyiségnek csu-
pán egyharmadát tudják elraktá-
rozni megfelelő körülmények kö-
zött. Könczei meglátása szerint 
a Kovászna megyei termelőknek 
a vetőmagként használt burgo-
nya termesztésére kellene sza-
kosodniuk a következő években, 
ugyanis ezt jobb áron tudják ér-
tékesíteni a piacon.

A szomszédos Hargita megyé-
ben is rég volt olyan jó krumpli-
termés, mint idén, a termesztők 
hektáronkénti 26 tonnás átlag-
mennyiséggel büszkélkedhetnek 
– nyilatkozta nemrég Török Jenő. 
A Hargita megyei mezőgazdasági 
igazgatóság vezetője szerint nem 
is lesz szükség burgonyaimport-
ra, a termés fedezi a keresletet.
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Nem maradnak éhesen. A hektáronkénti 20–21 helyett most átlagosan 28 tonna burgonya termett
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