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A Maros Megyei Me-

zőgazdasági és Vidék-

fejlesztési Igazgató-

ság vezetője, Ioan Rus 

a hét elején bejelentet-

te – nálunk sikeres volt 

a kormány által kez-

deményezett paradi-

csomtermesztőket tá-

mogató akció.

A támogatásra – 3 eu-
r ó  n é g y z e t m é t e r e n -
ként – azok pályázhat-

tak, akik 1000 négyzetméteres 
zárt területen négyzetméteren-
ként 2 kilogramm paradicso-
mot termesztenek, és igazolják, 
hogy évente 2000 kilogrammot 
értékesítenek.

Az idén először a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium által indított ilyen 
jellegű támogatásra Maros me-
gyéből 82 termesztő jelentke-
zett. Ez ugyan jóval kevesebb, 
mint amennyit a szakminisz-
ter ittjártakor lebegtetett, ő 
ugyanis azt mondta március-
ban – úgy tájékoztatták, hogy 
Maros megyében több mint 
4000-en jelentkeztek erre a tá-
mogatási formára, ami azt je-
lenti, hogy több mint 8000 ton-
nát fognak termeszteni idén 
paradicsomból ami 800 kami-
onnyi rakománynak felel meg, 
s ez 8 kilométeres kamionsort 
jelent. Nos a nyolc kilométeres 
kamionsorból nem lett sem-
mi, ám ha figyelembe vesszük, 
hogy megyénk nem kimondot-
tan paradicsomtermesztésre 
predesztinált, a 82 termesz-
tő már igen jó eredménynek 
számít.

A szakigazgatóság vezető-
je úgy nyilatkozott a hét elején, 
hogy a beiratkozott 82 terme-
lő közül tizenketten már meg is 
kapták a beígért 3000 eurós tá-
mogatást. Ioan Rus igazgató si-
keresnek nyilvánította a prog-
ramot, s annak ellenére, hogy 
az elején sokan kételkedtek 
benne, tény, hogy többen már 
sikeresen befejezték a prog-
ramot, felvették a támogatást. 
Szerinte azok, akik az idén fel-
iratkoztak, megteszik ezt a jö-
vő évben is, sőt, mások is csat-
lakoznak hozzájuk a jó kere-
set reményében. A feliratkozot-
tak közül csak 6 százalékuk ér-
tékesítette a megtermelt para-
dicsomot a hipermarketeknél, 
a többi közvetlenül a fogyasz-

tóknak, zöldségpiacokon ad-
ta el a megtermelt paradicso-
mot. Ez azt jelenti, hogy az áru 
rövid láncon, a termelőtől köz-
vetlenül a fogyasztóhoz érke-
zett, ami alacsonyabb forgal-
mazói árat jelent – mondta Ioan 
Rus igazgató. Decemberig több 
mint hatvan újabb termelő fog-
ja megkapni a paradicsom-tá-
mogatásért járó háromezer eu-
rós összeget.

Az igazgató elmondta azt is, 
hogy az előbbihez hasonló tá-
mogatáson gondolkodnak a me-
zőgazdasági tárcánál a sertés-
húst termelők esetében is. Köz-
tudott tény, hogy az országban 
nehézségek adódnak a feldol-
gozóknál a hazai sertéshús be-
szerzésénél. Az is közismert 

tény, hogy a feldolgozásra kerü-
lő sertéshús 70 százaléka kül-
földről érkezik. Ezt kellene va-
lamilyen módon megszüntetni, 
a feldolgozókat biztosítani ar-
ról, hogy hazai nyersanyagból 
tudjanak termelni. Ehhez azon-
ban az szükséges, hogy a ser-
téstenyésztők is kedvet kapja-
nak ahhoz, hogy nagyobb meny-
nyiségben neveljenek állatokat, 
amelyekkel ellássák a belső pi-
acot. Az igazgató azt mondta, 
hogy tudomása szerint a szak-
tárcánál már keresik a paradi-
csomoshoz hasonló megoldást a 
sertéshús termelés növelésére, 
s ha idén nem is, de jövőre min-
den valószínűség szerint elin-
dítanak erre is egy programot.

BAKÓ ZOLTÁN

Több mint nyolcvan megyei termelő vett részt a támogatási akcióban

Sikeres „paradicsomprogram”

A programban részt vevő beresztelki cég már májusban a Várvásáron is jelen volt a paradicsommal
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Zöldség- és gyümölcstermesztők támogatásáért

Rekord termés – mélyrepülésben az árak

A kormány e hónap elején 
határozatot fogadott el, amely-
nek alapján az európai mező-
gazdasági hitelkeretből (FEGA) 
anyagi támogatást nyújtanak 
zöldség- és gyümölcstermesz-
tő egyesületeknek, társulá-
soknak a termények értékesí-
tésére.

A támogatás elsődleges cél-
ja, hogy ösztönözzék a zöldség- 
és gyümölcstermesztői társu-
lások létrehozását, azért, hogy 

azok folyamatosan lássák el 
a nagykereskedelmi egysége-
ket, vagy akár exportra is ter-
messzenek. A másodlagos cél, 
hogy növeljék az országban ter-
mesztett zöldség és gyümölcs 
mennyiségét és minőségét, ez 
pedig oda vezetne, hogy sta-
bilizálódna a termények pia-
ci ára, biztosabb lenne a feldol-
gozók folyamatos ellátása. Ah-
hoz, hogy ezt a segítséget meg-
kapják, a társulásoknak ter-

vet kell készíteniük 3–5 éves 
időszakra. A jóváhagyott üzle-
ti terv alapján az Európai Unió 
a társulások költségének az 50 
százalékát térítené meg. A kor-
mányrendelet életbe lépésekor 
már működő szervezetek pá-
lyázhatnak. Azok, akinek már 
van üzleti tervük, november el-
sejéig a Mezőgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügynök-
ség (APIA) megyei kirendeltsé-
géhez fordulhatnak azzal a ké-

réssel, hogy szeretnének részt 
venni a támogatási program-
ban. A tervek esetenként a ki-
írásnak megfelelően módosít-
hatók, kiegészíthetők, illetve 
megváltoztathatók. A korábban 
benyújtott, de jóváhagyással 
még nem rendelkező üzleti ter-
vekkel is lehet pályázni. Amint 
életbe lép ez a támogatási for-
ma, értelemszerűen érvényét 
vesztik a korábbi, hasonló tar-
talmú jogszabályok.

Rekord burgonyatermés volt 
idén Hargita megyében. A ter-
melők az elmúlt 27 év legjobb 
termését gyűjthették be, át-
lagosan 26,3 tonna burgonyát 
hektáronként – mondta el az 
Agerpres hírügynökségnek a 
Hargita megyei mezőgazdasági 
igazgatóság vezetője. Szerinte 
1990 óta nem volt ilyen jó termés 
a megyében, néhány térségben 
35 tonna krumplit is begyűj-

töttek hektáronként a gazdák. 
Ám azt is elmondta, hogy kilón-
ként mindössze 40 és 50 banit 
kapnak a termelők. A szakem-
ber szerint az árak csökkenése 
egyrészt a jó termésnek és az 
alacsony fogyasztásnak, más-
részt a főként Lengyelország-
ból importált olcsó krumplinak 
tudható be. Még van esély ar-
ra, hogy valamelyest emelked-
jen a krumpli ára, de a termelők 

szerint ha ezen a szinten ma-
rad vagy csökken, az „kataszt-
rófát” hozhat, ugyanis Hargita 
megyében főként burgonyater-
mesztéssel foglalkoznak a me-
zőgazdászok. A megyében ösz-
szesen 8250 hektáron termesz-
tenek krumplit. Ha ezt a meg-
termesztett mennyiséget nem 
tudják biztonságosan betárolni, 
fennáll annak a veszélye, hogy 
hiába dolgoztak a tavalyi évben. 

Akkor pedig még többen fog-
nak visszalépni a burgonyater-
mesztéstől. Jelenleg a két nagy 
pityókatermesztő megyében 
gyakori látvány, hogy az út men-
ti porták előtt zsákokban áll a 
fehér és piros krumpli, remélve, 
hogy akad rá vásárló az átuta-
zók között. Erre viszont nem le-
het alapozni egy termesztőnek, 
neki már tavasszal tudnia kel-
lene, hol adja el a termést.

Határidő-módosítás

A Maros Megyei Mezőgazda-
sági Kifizetési és Intervenciós 
Ügynökség (APIA) értesíti az 
érdekelteket, hogy a 2014–
2020-as országos vidékfejlesz-
tési programból támogatott er-
dősítési pályázatok leadási ha-
táridejét november 17-én 14.30 
óráig hosszabbították meg - tá-
jékoztatott az APIA megyei 
igazgatója, Ovidiu Săvâșcă. A 
kiírás szerint 50 000 000 eu-
rós keretre lehet pályázni, egy 
projekt összértéke legtöbb 
7 000 000 euró lehet, amelyet 
két részletben fizetnek ki. A tá-
mogatási kérvény benyújtása 
előtt az erdősítésre szánt terü-
leteket be kell jelölni a műhol-
das térképeken (IPA Online), el 
kell készíteni a műszaki doku-
mentációt, és kérni kell az en-
gedélyeztetést az Erdészeti 
Őrségtől.

Miniszteri ígéret

Petre Daea mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési miniszter az el-
múlt napokban azt nyilatkoz-
ta, hogy október 16-ig minden 
gazda megkapja a Mezőgazda-
sági Kifizetési és Intervenciós 
Ügynökségtől (APIA) igényelt 
támogatást.
Azokban a megyékben, ahol 
több dossziét kellett ellenőriz-
ni, és emiatt lemaradások vol-
tak az ellenőrzések ütemében, 
más megyékből helyeztek ki 
szakembereket. Ilyen volt Ma-
ros megye is. Az idén sikerült 
a naptári határidőket betarta-
ni, május 15-ig minden gazda 
benyújtotta a kérelmeket, így 
valószínű, hogy október 16-ig 
sikerül a gazdák számlájá-
ra átutalni a jóváhagyott ösz-
szegeket. Ennek feltétele volt, 
hogy az ellenőrzéseket be kel-
lett fejezni október elsejéig – 
mondta a miniszter.
Az APIA Maros megyei ügynök-
ségének ügyvezető igazgató-
ja, Daniel Ovidiu Săvâşcă sze-
rint egyre kevesebb gond van 
a parcellák azonosításánál, így 
folyamatosabbá vált az ellenőr-
zés. A műholdas térképek és a 
gazdák által közölt adatok oly-
kor nem egyeznek, de az intéz-
ményvezető szerint emögött 
általában nem csalási szándék 
van, hanem objektív nehézsé-
gek, vagy az, hogy a gazdák 
nem rendelkeznek kellő isme-
retekkel az internetes rendszer 
kezelésében.

A helyi termelők 
érdekében
Támogatni kell a helyi termelő-
ket és a mezőgazdasági kisvál-
lalkozókat –jelentette ki Sebes-
tyén Csaba parlamenti képvi-
selő azon a termékbemutatón, 
amelyet székelyföldi terme-
lők tartottak a bukaresti parla-
mentben. 
 „Támogatnunk kell a helyi ter-
melőket, így azok közössé-
günk gazdasági életének mo-
torjává válhatnak, és a vidé-
ken élők életlehetőségei ér-
demben javulhatnak” – nyilat-
kozta a képviselő. A fogyasz-
tók figyelmét arra szeret-
né felhívni, hogy a helyi, friss 
termékek választása nem-
csak a termelőket segíti, ha-
nem egészségesebb életvitelt 
is eredményezhet. A hagyo-
mányos módon előállított és 
elkészített ételek erdélyi ma-
gyar értékek is egyben. 




