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Huszonhét éve nem gyűjtöttek be ennyi krumplit a székelyföldi termelők 

Hiába van rekordtermés, ha nincs ára

Rekord-burgonyatermés volt 
idén Hargita megyében, 
és kiváló termésről szá-

molnak be a háromszéki gaz-
dák is – derül ki az eddigi össze-
sítésekből. Török Jenő, a Hargita 
megyei mezőgazdasági igazga-
tóság vezetője az Agerpres hír-
ügynökségnek arról beszélt, a 
termelők az elmúlt 27 év legjobb 
termését gyűjthették be, átlago-
san 26,3 tonna burgonyát hektá-
ronként. Az idézett forrás sze-
rint 1990 óta nem volt ilyen jó ter-
més a megyében, néhány térség-

ben 35 tonna krumplit is begyűj-
töttek hektáronként a gazdák. 
Kissé gyengébb volt a termés 
Gyergyószentmiklós térségében, 
ugyanis a pityóka utolsó növeke-
dési fázisában szárazság volt. 

Török Jenő elmondta, nagyon 
elégedett az elért mennyiség-
gel és a burgonya minőségével, 
azonban nem lehet elégedett az 
alacsony árakkal, ugyanis kilón-
ként 40-50 banit kapnak a terme-
lők. A szakember szerint az árak 
csökkenése egyrészt a jó termés-
nek és az alacsony fogyasztás-

nak, másrészt a főként Lengyel-
országból importált olcsó krump-
linak „köszönhető”. Török sze-
rint még van esély, hogy egy ke-
veset emelkedjen a krumpli ára. 
Azt azonban hozzátette, a ter-
melők egyenesen „katasztrófa-
ként” élnék meg, ha ezen a szin-
ten maradna vagy csökkenne az 

ár. Hargita megyében főként bur-
gonyatermesztéssel foglalkoz-
nak a mezőgazdászok. A megyé-
ben összesen 8250 hektáron ter-
mesztenek krumplit. 

Jó ütemben halad a burgonya 
betakarítása Háromszéken is, a 
termés megyeszerte jónak ígér-
kezik – tájékoztatta a Háromszék 
napilapot Könczei Csaba, a me-
gyei mezőgazdasági igazgatóság 
vezetője. A begyűjtött termés 205 
800 tonnára rúg, az átlagtermés 
28 tonna hektáronként. Könczei 
Csaba osztja Hargita megyei kol-

légája véleményét az értékesíté-
si nehézségekkel kapcsolatban, 
és úgy véli, érdemes elraktároz-
ni a burgonyát, mivel az ár föl-
felé alakulhat. A napilap kérdé-
sére elmondta továbbá, új piaci 
szereplők jelentkeztek az elmúlt 
időszakban, Moldova Köztársa-
ságból, Ukrajnából érkeznek ve-
vők, akik nagy tételben szállít-
ják a pityókát. Ez a lehetőség fő-
ként a felső-háromszékieknek je-
lent előnyt – mondta az igazgató. 

GYERGYAI CSABA

Nehezíti a román állam a meg-
újuló energiaforrások alkalma-
zását – hívta fel a figyelmet Vaj-
da Lajos, a sepsiszentgyörgyi 
Green Energy egyesület elnö-
ke. A mezőgazdasági szakem-
ber szerint gondot jelent, hogy 
az idei 186-os törvény alapján 
az energiafűz-ültetvényeket ki-
vennék a mezőgazdasági kör-
forgásból, és erdősített terület-
ként jegyeznék be. Tovább bo-
nyolítja a helyzetet, hogy ezt 
visszamenőleg is alkalmaznák. 

Vajda Lajos szerint ezzel a 
törvénnyel 10-15 évnyi munka 
eredményeit nullázzák le, hi-
szen költséges és bonyolult eze-
ket a területeket hektáronként 
kivetetni a mezőgazdasági kör-
forgásból, ugyanakkor a tulaj-
donosok elesnek a területalapú 
támogatástól, ami hatalmas ér-
vágást jelenthet számukra. Be-
lehajszolják őket abba a kény-
szerdöntésbe, hogy felszámol-
ják az ültetvényeket, holott azok 
épp most hoznának profitot, hi-
szen az energiafüzet 3-4 év nö-
vekedés után lehet évente arat-
ni – mondta Vajda.  

Vajda Lajos hangsúlyozta, 
ezek az ültetvények Európa-
szerte mezőgazdasági terület-
ként szerepelnek, éppen ezért 
kérték az Európai Biomassza 
Szövetség állásfoglalását, ab-
ban bíznak, hogy legalább utó-
lag sikerül optimális megol-
dást találni, ha már a törvény-
hozók előre nem konzultáltak 
az érintettekkel. Mindenütt 25 
éves munkára volt szükség ah-

hoz, hogy kialakítsák a működő 
rendszereket, hiszen nem elég 
ha van egy ültetvény, vagy vala-
hol egy megújuló energiát hasz-
nosító rendszer, mindezt érték-
láncba kell szervezni. Egy 50 
hektáros ültetvény elég arra, 
hogy hozzájáruljon az energia-
függetlenség megteremtéséhez, 
minden település mellett van-
nak olyan területek, éppen uga-
ron, ahol energiafüzet lehetne 

ültetni, ezzel mentik az erdő-
ket, és alternatívát jelenthet a 
mezőgazdaság számára is, véli 
Vajda Lajos. Ugyanakkor azért 
is szükség lenne erre a megol-
dásra, mert folyamatosan drá-
gul a tűzifa. Romániában már 
most több száz hektáron ter-
mesztenek energiafüzet, csak 
Háromszéken 400 hektáron.

BÍRÓ BLANKA

Sürgősen módosításra szorul a 
napszámostörvény, a hatályos 
jogszabályban rögzített, rendkí-
vül bürokratikus előírások miatt 
ugyanis a termelők egyre nehe-
zebben tudnak idénymunkáso-
kat találni – hívta fel a figyelmet 
közleményében a Mezőgazda-
sági Termelők Országos Szövet-
sége (LAPAR). Az érdekvédelmi 
szervezet szerint fölösleges bo-
nyodalmakat okoz az a cikkely, 
amely szerint a munkaadóknak 
kötelezően regisztert kell ve-
zetniük, amelyben nyilvántart-
ják a napszámosmunkát végző-
ket, a munka időtartamát és a fi-
zetést. A nyilvántartási regiszter 
egy másolatát minden napszá-
most foglalkoztatónak havonta – 
legkésőbb ötödikéig – le kell ad-
nia a területi munkaügyi felügye-
lőségre. Ennek elmulasztása a 
törvény értelmében hatezer le-
jes bírságot von maga után. A ha-
tályos törvény azt is előírja, hogy 
a napszámosokat legkevesebb 
– 8 órás munkaidőnek megfele-
lő – egy napra lehet alkalmazni, 
de a munkaidő nem haladhat-
ja meg a napi 12 órát, és nem le-
het több, mint évi 90 nap. Ugyan-
akkor az is szabályozott, hogy 
napszámosokat csak jogi szemé-
lyek foglalkoztathatnak, a ma-
gánszemélyként termelő gaz-
dáknak erre nincs lehetőségük. 
A LAPAR arra is rámutat, míg a 
napszámosmunkából befolyó be-
vételt nem tekintik olyan jöve-
delemnek, ami miatt levonnák a 
szociális segélyt vagy a családi 
pótlékot, más a helyzet a munka-

nélküli segéllyel, erre egyéb sza-
bályozás vonatkozik, tehát akik 
ezt kapják, csak bizonyos kö-
rülmények között vállalhatnak 
idénymunkát. „Márpedig a po-
tenciális napszámosok túlnyo-
mó többsége munkanélküli se-
gélyből él és evidens, hogy sokan 
nem mernek idénymunkát vál-
lalni, mert a szezonmunka miatt 
elveszíthetik a munkanélküli se-
gélyt” – hívta fel a figyelmet köz-
leményében a LAPAR. Kelemen 
Tibor, a Kovászna megyei mun-
kaerő-elhelyező ügynökség ve-
zetője egyébként korábban arra 
mutatott rá, ha az állástalanok 
havi 500 lejnél több jövedelemre 
tesznek szert, megvonják tőlük a 
munkanélküli támogatást, illet-
ve elveszítik a munkanélküli stá-
tust és az ezzel járó biztosítást. 
A munkanélküliek által szerzett 
jövedelmeket egyébként nem 
tudják valós időben ellenőrizni, 
de a pénzügyi hatóság évente, 
névre szólóan közli a munkaerő-
elhelyező ügynökséggel, hogy 
milyen jövedelmeket jelentettek, 
és ha kiderül, hogy a munkanél-
küliségi támogatás időszakában 
havi 500 lejnél nagyobb volt a be-
vételük, visszaigénylik a kifize-
tett támogatást. A LAPAR egyéb-
ként korábban is többször felhív-
ta a hatóságok figyelmét arra, 
hogy a romániai mezőgazdaság 
egészét károsan befolyásolhat-
ja az elkövetkező időszakban az 
ágazatban soha nem tapasztalt 
mértékű munkaerőhiány. 

GY. CS.

Nem tudnak felhőtlenül örülni a székelyföldi termelők a sokéves rekord-

nak számító krumplitermésnek: a bőséges terméshozam és az import 

miatt a pityóka ára egyelőre nevetségesen alacsony.

Ellehetetlenítik az energiafűz-termesztőket?Változhat a napszámostörvény

Gyenge a Maros megyei almatermés 

Az almatermés a vártnál 60-70 százalékkal gyengébb Maros me-
gyében a virágzáskor beállt tavaszi fagy miatt – nyilatkozta kedden 
a Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság al-
igazgatója, Ileana Guşatu. „Eddig 760 hektáron gyűjtötték be a ter-
mést, és átlagosan 6695 kilogramm alma termett egy hektáron. 
Gyenge a termés, 30-40 százaléka annak, amire számítunk min-
den évben. Ennek is kezdünk örülni, ugyanis vannak olyan térsé-
gek, ahol egyáltalán nincs termés, például Szászrégen környékén. 
Szentlászló és Segesvár körül úgy-ahogy van termés, de azokat is 
befolyásolta az időjárás. (...) A megyében több mint 5000 hektár 
gyümölcsös található, alma, körte, szilva stb., amelyekből mintegy 
2600 hektár hanyatlóban van” – mondta az aligazgató. Az alacsony 
almatermés következtében a romániai mezőgazdasági termékek 
marosvásárhelyi vásárán gyenge volt az almafelhozatal. Kedden 
egyébként mintegy 60 termelő vett részt Marosvásárhelyen a me-
gyei önkormányzat által első alkalommal megszervezett romániai 
mezőgazdasági termékek napja alkalmából szervezett vásáron. Zsákbamacska. A piaci árak ingadozása miatt a székelyföldi gazdák nehezen tudnak előretervezni 

Elkaszálják? Megnehezíti az állam az energiafűz-termesztők sorsát 
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