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Odaveszhet a termés egy része, ha nem tér vissza az évszaknak megfelelő időjárás

Aggódnak a gazdák az időjárás miatt

Aggódnak a gazdák az év-
szakhoz képest kimagas-
lóan meleg januári időjárás 

miatt. A szakemberek szerint 
akár jelentős terméskieséshez 
is vezethet a mezőgazdaságban, 
ha nem tér vissza az évszak-
nak megfelelő időjárás. Az eny-
he, csapadékmentes tél egyelőre 
nem okozott károkat a földeken, 
ám a vetések védtelenek a hóta-
karó hiánya miatt, így az újabb 
melegfrontok és a hirtelen beálló 
erős fagyok is komoly veszélyt je-
lentenek az idei termésre.

Petronela Comănescu bioló-
gus, a Digi24 hírtelevízióban arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a rügy-
fakadások egyelőre még csak bi-
zonyos növényeket érintenek, 
a legtöbb gyümölcs- és szőlőül-
tetvényben azonban még tart a 
mélynyugalmi állapot – ilyenkor 
a növények rezisztensebbek –, 
ami védelmet nyújt a növények 
számára, legalábbis egyelőre. Az 
igazi veszélyt azonban az jelent-
heti, ha rövid idő alatt nagy hőin-
gadozások következnek be, ami 
nagyobb károkat okozhat.

Jót tenne a hótakaró  

Könczei Csaba, a Kovászna me-
gyei mezőgazdasági igazgató-
ság vezetője érdeklődésünkre 
elmondta, egyelőre nincs ve-
szélyben az idei termés, de fenn-
áll a fagykár kockázata, mert 
nincs hótakaró, ami védje a ter-
mőföldeket. Az agrármérnök 
szerint sokkal biztonságosabb 
lenne, ha legalább félméteres 
hó borítaná a földeket. „Egyelő-
re sem hó, sem fagy nem volt, de 
akkor lenne gond, ha többnapos 
fagy köszöntene be a havazás 
előtt” – mutatott rá a szakem-
ber. Könczei Csaba elmondta to-
vábbá, ha nincs hó, és két-három 
napig mínusz tíz Celsius-fok alá 
süllyed a hőmérséklet, akkor 
azt megsínyli a termés. Első-

sorban a repcében keletkezhet 
fagykár, de megviselné a már ki-
kelt őszi vetést is. A legjobb hír, 
hogy szárazságról egyelőre szó 
sincs, mert az elmúlt időszak-
ban megfelelő mennyiségű csa-
padék hullott a térségben. „Túl 
meleg sem volt, mint Magyar-
országon, hogy a növényekben 
túl korán meginduljon a nedv-
keringés, ami utólag szintén le-
fagyást eredményezhet. Elég 
hóbortos az időjárás, nem lehet 
mérlegelni, hogy mi fog történni. 
A gazdák abban bíznak, hogy ha 
mégis fagy lesz, azelőtt lehavaz, 
és megmenekül a termés” – ösz-
szegezte a szakember. 

A Hargita megyei gazdák és 
mezőgazdasági szakemberek is 
mérsékelt lehűlésre és vastag hó-
takaróra várnak. Ha kemény, de 
száraz fagyok váltják fel a jelen-
legi, szokatlanul enyhe téli időjá-
rást, kifagyhat a földeken a búza 
és az őszi árpa, ám ha kitart a 
kora tavaszias idő, szinte bizto-
san odalesz idén is a csonthéjas-
gyümölcs-termés jelentős része. 

„Az volna jó, ha minél hama-
rabb lehűlne az idő, és lehetőleg 
hó is lenne. Ha a melegebb térsé-
gekben túl hosszú ideig marad az 
enyhe idő, és kicsalja a növénye-
ket mélynyugalmi állapotukból, 
csökken a fagytűrő képességük, 
és lehetnek károk” – vázolta az 

egyik aggodalomra okot adó le-
hetséges forgatókönyvet a Har-
gita Megyei Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Igazgatóság ve-
zetője. Török Jenő elmondta, ha 
hirtelen –18 Celsius-foknál hide-
gebbre fordulna az idő, és nem 
hullna hó, azt elsősorban a bú-
za- és ősziárpavetések sínylenék 
meg. Teljesen atipikus az idei tél, 
hó helyett eső esik, a föld nincs 
megfagyva, így az a veszély is 
fennáll, hogy a csapadék puha, 
vizes hóréteg formájában borítja 
majd be a földeket, és hópenész 
alakul ki. Ez még a fagykárnál is 
veszélyesebb lehet, ugyanis nem-
csak részben, hanem gyökeres-
től elpusztíthatja a megtámadott 

növényi sarjat – magyarázta a 
szakember. Kérdésünkre viszont 
elmondta, dacára annak, hogy az 
elmúlt években viszonylag szél-
sőséges időjárás jellemezte a 
teleket, az elvetett gabonafélék 
esetében nem keletkeztek komoly 
károk, ugyanis a meleg idősza kok 
csapadékmentesek voltak, a fa-
gyok pedig hóval érkeztek.

A vetésnek hótakaró kell, ami 
most ugyan nincs, de egyelőre 
nem észleltek károkat a földe-
ken – számolt be tapasztalatairól 
Varga László székelykeresztúri 
nyugalmazott agrármérnök, aki 
száz hektáron gazdálkodik. Hoz-
záfűzte: főleg attól kell tartani-
uk a gabonatermesztőknek, hogy 
a nappali meleg idő éjszakai fa-
gyokkal párosul, ami nagyon 
megviseli a növényeket, meg-
szakad a gyökerük, megfagy a 
bogosodási csomó, és a jégtűk 
szétrombolják a sejteket.

Veszélyben a gyümölcsösök

A gyümölcsfák esetében már 
most aggodalomra ad okot, hogy 
túlságosan enyhe a tél. „A talaj-
ban is biztosan van négy-öt fok, 
és ennél a hőmérsékletnél már 
megindul a nedvkeringés. Ko-
moly bajokra lehet számítani, 

ha egy héten, legfeljebb tíz na-
pon belül nem lesznek legalább 
mínusz öt-hat fokos éjszakai fa-
gyok” – ismertette a helyzetet 
Székely Csaba agrármérnök, aki 
számos gyümölcsfajtát termeszt 
egyhektáros nyikómalomfalvi 
gyümölcsösében. Elmondta, a 
fagykár leginkább a csonthéjas 
gyümölcsfajtákat, a cseresznyét, 
meggyet, barackot és kisebb mér-
tékben a szilvát fenyegeti, ugyan-
is ezeknek a fáknak legfeljebb 
60-70 napig tart a mélynyugal-
mi állapotuk, ám ha ez a meleg 
miatt véget ér, beindul a rügy-
fakadás, és lecsökken a fagyál-
ló képességük. Ha ekkor beáll a 
fagy, a teljes termés odalesz, mint 
ahogy az szinte példátlan módon 
megtörtént az elmúlt két évben 
egymás után. A jelenség ellen vé-
dekezni sem lehet. Ha van any-
nyi hó, az egy-két gyümölcsfával 
rendelkező hobbikert-tulajdono-
sok megpróbálhatnak havat hor-
dani a fák tövére, hogy hűtsék a 
földet, de egy gyümölcsös eseté-
ben ez megoldhatatlan. A fagyok 
ellen tűzrakással, füstöléssel le-
het védekezni – magyarázta a 
szakember, aki szerint jó gyü-
mölcstermés várható idén, ha az 
időjárás nem tesz kárt a fákban.

BÍRÓ BLANKA, SZÉCHELY ISTVÁN

Napról napra több veszélyt rejt magában a szokatla-

nul meleg időjárás a mezőgazdaságban. A szakem-

berek szerint jelentős terméskieséssel kell számolni, 

ha nem tér vissza az évszaknak megfelelő időjárás.

Tovább csökkenhet  
a romániai gabonaexport

Egyre kevesebben vágnak disznót

Románia 7,8 millió tonna gabo-
nát exportált 2017 első kilenc 
hónapjában, ez 5,6 százalék-
kal kevesebb, mint egy évvel 
korábban. Ugyanebben az idő-
szakban a gabonaexportból 
származó bevételek 1,42 mil-
liárd euróra, azaz 2,5 száza-
lékkal estek vissza – derül ki 
az Agerpres hírügynökség ké-
résére a mezőgazdasági mi-
nisztérium által összeállított 
jelentésből. Összehasonlítás-
képpen: 2016-ban Románia 8,4 
millió tonna gabonát exportált 
1,458 milliárd euró értékben. 
A gabonafélék tekintetében a 
tavalyi exportot a búza ural-
ta, ebből 4,8 millió tonna került 
kivitelre az első kilenc hónap-
ban, összesen 833,98 millió eu-

ró értékben, kukoricából 1,695 
millió tonna (384,31 millió eu-
ró), árpából pedig 1,27 millió 
tonna (187,66 millió euró) jutott 
exportra. Románia egyébként 
jobban is teljesíthetne ezen a 
téren, ha lenne megfelelő inf-
rastruktúrája – mutat rá egy, az 
Economica.net gazdasági por-
tál által idézett amerikai agrár-
felmérés. A USDA arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a kiváló ter-
méshozam ellenére Románi-
ának fokozatosan csökken a 
szerepe a gabonapiacon a fej-
letlen úthálózata, valamint a 
szűkös raktározási lehetősé-
gek miatt. Románia egyébként 
két évvel ezelőtt még a világ ti-
zedik legfontosabb gabonaex-
portőrének számított.

Bár a disznóvágások ideje még 
nem ért véget, nincs tolongás a 
gyergyószentmiklósi körzeti ál-
latorvosi rendelőnél, kevesen vé-
geztetnek trichinellavizsgálatot 
– tájékoztatott Gáll József ál-
latorvos. A szakember szerint 
a tapasztalat azt mutatja, míg 
a korábbi évek hasonló idősza-
kában naponta húsznál is több 
mintát vizsgáltak meg, addig 
mostanság naponta alig tízen 
jelentkeznek. „Kevesebben vág-
nak disznót, mint az előző évek-
ben, inkább kilónként megvásá-
rolják a húst” – ismertette Gáll 
József. A Szárhegyi úti rendelő-
ben hétköznapokon 8–13.30 óra 
között fogadják a mintákat, de 
mivel a háztáji disznóvágások 
általában hétvégén zajlanak, 
ezért szombaton 8–11 óra kö-
zött szintén a lakók rendelke-
zésére állnak. Sőt, ha szükség 

van, és előre jelzik, vasárnap is 
megvizsgálják a húsmintát. Egy 
bevizsgálás 10 lejbe kerül, és 
mindenkit arra biztatnak, hogy 
éljen a lehetőséggel. A húsmin-
tát sem mindegy, hogy honnan 
veszik – hívta fel a figyelmet az 
állatorvos. Mint mondta, a mé-
szárosok pontosan tudják, hogy 
honnan kell venni, viszont, ha 
nem szakember vágja a disznót, 
akkor jó tudni, hogy a rekesz-
izomból, a rekeszizmot tartó 
izomból kell kivágni a bevizsgá-
landó mintát. „Gyergyószéken 
mostanáig nem találtak fertő-
zött húst, de ez nem azt jelen-
ti, hogy nem kell szakember-
rel ellenőriztetni minden egyes 
disznóvágás alkalmával a hús-
mintát ” – hangsúlyozta Gáll Jó-
zsef. Az állatorvos elmondta, ha 
a gyergyói nyilvántartóban sze-
replő sertéseket levágják, a gaz-

dáknak értesíteniük kell az ál-
latorvost, hogy az elektronikus 
nyilvántartó rendszerből is tö-
röljék az állatokat.

Az állategészségügyi és élel-
miszer-biztonsági igazgatóság 
egyébként már december elején 
bejelentette, minden megyében 
átfogó ellenőrzéseket folytat a 
disznóvágási idényben. Ebben az 
időszakban ugyanis több tízezer 
háztáji sertést vágnak le az erdé-
lyi és partiumi gazdaságokban. 
Az igazgatóság azt ajánlja a disz-
nóvágás résztvevőinek, hogy az 
állatorvosi ellenőrzés előtt sem-
miképpen ne egyenek disznófü-
let vagy farkat, mert azokban is 
jelen lehet a trichinellózist okozó 
parazita lárvája. A vágás után kö-
telező az állat húsának bevizsgá-
lása, ez érvényes a vadászat so-
rán leterített állatokra is. 

BARICZ-TAMÁS IMOLA

Felerősödnek a szélsőséges jelenségek

A globális felmelegedés következtében a szélsőséges időjárási jelen-
ségek fel fognak erősödni – erről Juhász Árpád magyarországi geo-
lógus beszélt az M1 aktuális csatorna egyik műsorában. A szakem-
ber szerint az, hogy a térségben a meleg telek vége felé nagy fagyok 
jönnek, a mezőgazdaság történetében nem példa nélküli. „Sajnos 
azt senki nem tudja megjósolni, hogy attól, hogy most ilyen kellemes 
meleg van, vajon mi lesz február közepén” – magyarázta, hozzátéve, 
hogy a mezőgazdaság mindig ki lesz szolgáltatva ezeknek a szeszé-
lyes jelenségeknek. „Általában elmondható, hogy a globális felmele-
gedéssel a szélsőségek fel fognak erősödni (...). Azt viszont, hogy egy 
adott évben milyen időrendben következnek be, nem lehet ilyen hosz-
szú távra előre megjósolni” – hangsúlyozta Juhász Árpád.

Nem ilyen télre számítottak. A szakemberek szerint a gyümölcsösökben is kárt tehet az időjárás 
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