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A hagyományos sertésfaj-
ták tenyésztését ösztön-
ző kormányprogramról a 

kormány szerdai döntését kö-
vetően Török Jenőt, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Igazga-
tóság vezetőjét kérdeztük. Mint 
tőle megtudtuk, intézményük 
még nem kapta meg a program 
végleges formáját tartalmazó 
dokumentumot, de a kormány-
ülés során elhangzottakról már 
értesültek. A legfontosabb tud-
nivalók között említette, hogy 
azok a gazdák, akik mangali-
ca vagy báznai tenyésztéséhez 
fognának, kettő és tíz közötti 
páros számú malacot igényel-
hetnek – ezeket ingyenesen 
kapják majd meg. A tenyész-
tőknek szerződést kell kötniük 
valamely húsfeldolgozóval, s a 
legkevesebb 130 kilósra hizlalt 
mangalica és báznai sertésál-
lomány felét előre meghatáro-
zott áron át kell adniuk annak 
– a másik felével saját belátá-
suk szerint cselekedhetnek. 
Emellett a legkevesebb 10 kilós 
malacokat biztosító sertéste-
nyésztőknek ellenértékként az 
állam 250 lejes támogatást biz-
tosít egyedenként – sorolta. 

Kevés a törzskönyvezett állomány 

Arra is kitért az intézmény-
vezető, hogy első lépésként 
alakítanak egy háromtagú,  
szakemberekből álló bizott-
ságot, amely felleltározza a 
kocákat, azokat is, amelyek-
nek nincs törzskönyvük. Azok 
a törzskönyvezetlen sertések 
ugyanis, amelyek megfelelnek a 
mangalica és báznai fajtajelleg-
zetességeinek, nyilvántartásba 

kerülnek, és akár törzskönyv 
nélkül is részt vehetnek a prog-
ramban. Ez segítséget jelent 
már csak azért is, mert minded-
dig mintegy ötven gazdaságot 
írtak össze, ahol az említett 
fajtákat tenyésztik, és ebből 
mindössze három rendelke-
zik törzskönyvezett állomány-
nyal – avatott be. Megjegyezte, 
a kormányhatározat érvény-
be lépését követően kilencven 
nap áll majd a rendelkezésük-

re ezen helyzet megoldására, 
a tenyésztők jelentkezésére. 

Várják az érdeklődőket 

Második lépésként majd fel-
mérik az érdeklődő feldolgozó-
kat, vágópontokat, illetve azokat 
a gazdákat, akik a sertésne-
velésben vállalnának szerepet 
– bocsátotta előre Török Jenő. 
Kérdésünkre továbbá beismerte, 
a vágóhidak tekintetében rosz-

szul áll a megye, de bíznak ben-
ne, hogy mivel vágópontok is 
jelentkezhetnek a programba, 
nem lesz szükséges más megyé-
ben értékesíteni az itt nevelt ser-
téseket.  Megjegyezte, esetükben 
ez a program legérzékenyebb 
pontja, de igyekeznek megol-
dást találni rá. További infor-
mációkról érdeklődni, illetve a 
programba kocákkal jelentkezni 
a megyei mezőgazdasági igaz-
gatóságon és a megyei fajtane-
mesítési és szaporodásbiológiai 
hivatal (OARZ) székhelyén lehet. 
Egyébként ezt az állami támoga-
tást három évig tervezi működ-
tetni a kormány, idénre 4,6 millió 
lejt különített el erre a célra.

KÖMÉNY KAMILLA

De minimis-támogatás báznai és mangalica sertések tartásának népszerűsítésére

Serkentik a sertéstenyésztést

Mangalica malacok. Az induló kormánytámogatás révén ingyen kaphatják meg a gazdák

Elfogadták a báznai 

és mangalica sertések 

tenyésztésének fel-

lendítését szolgáló De 

minimis-támogatásra 

vonatkozó kormány-

határozatot. Jelenleg 

már zajlik a báznai és 

mangalica sertések te-

nyésztőinek összeírá-

sa Hargita megyében − 

lehet jelentkezni is.

Ha „kemény”, de száraz fa-
gyok váltják fel az eddigi, szo-
katlanul enyhe téli időjárást, 
kifagyhat a földeken a búza 
és az őszi árpa, ugyanakkor, 
ha kitart a kora tavaszias idő, 
szinte biztosan odalesz idén is 
a csonthéjasgyümölcs-termés 
jelentős része.

„Még nem okozott gondot 
a jelenlegi időjárás, de akkor 
lennénk egészen nyugodtak, 
ha jó hótakaró lenne a veté-
seken. Az volna jó, ha minél 
hamarabb lehűlne az idő, és 
lehetőleg hó is lenne. Ha a me-
legebb térségekben túl hosz-
szú ideig marad az enyhe idő, 
és kicsalja a növényeket mély-
nyugalmi állapotukból, csök-
ken a fagytűrő képességük, és 
lehetnek károk” – vázolta az 
egyik, aggodalomra okot adó 
lehetőséget a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Igazgatóság 
vezetője. Török Jenő elmond-
ta, ha hirtelen mínusz 18 Cel-
sius-foknál hidegebbre fordul 

az idő, és nem hull hó, azt el-
sősorban a búza- és ősziárpa-
vetések sínylik meg.

Gond lehet a hópenész

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 formájá-
ban borítja majd be a földe-
ket, és hópenész alakul ki. Ez 
még a fagykárnál is veszélye-
sebb lehet, ugyanis nemcsak 
részben, hanem gyökerestől 
elpusztíthatja a megtámadott 
növényi sarjat – magyaráz-
ta a szakember. Kérdésünk-
re továbbá kifejtette, dacára 
annak, hogy az elmúlt évek-
ben viszonylag szélsőséges 
időjárás jellemezte a teleket, 
az elvetett gabonafélék eseté-
ben nem keletkeztek komoly 
károk, ugyanis a meleg idősza-
kok csapadékmentesek voltak, 
a fagyok pedig hóval érkeztek.

„Komoly bajokra lehet számítani”

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 
rövidesen nem lesznek legalább 
mínusz öt-hat fokos éjszakai fa-
gyok” – ismertette a helyzetet 
Székely Csaba agrármérnök. 
Hozzátette, a fagykár leginkább 
a csonthéjas gyümölcsfajtákat, 
a cseresznyét, meggyet, barac-
kot és kisebb mértékben a szil-
vát fenyegeti, ugyanis ezeknek 
a fáknak legfeljebb 60–70 napig 
tart a mélynyugalmi állapotuk, 
ám ha ez a meleg miatt véget 
ér, beindul a rügyfakadás, és le-
csökken a fagyálló képességük. 
Ha ekkor beáll a fagy, a teljes 
termés odalesz, mint ahogy az 
szinte példátlan módon megtör-
tént az elmúlt két évben egymás 
után.A jelenség ellen védekez-

ni sem lehet. Ha van annyi hó, az 
egy-két gyümölcsfával rendelke-
ző hobbikert-tulajdonosok meg-
próbálhatnak havat hordani a 
fák tövére, hogy hűtsék a földet, 
de egy gyümölcsös esetében ez 
megoldhatatlan. A fagyok ellen 

tűzrakással, füstöléssel lehet 
védekezni – magyarázta a prak-
tikákat a szakember, aki sze-
rint jó gyümölcstermés várható 
idén, ha az időjárás nem tesz 
kárt a fákban.

SZÉCHELY ISTVÁN

Terméskieséssel járhat, ha nem változik az időjárás

Török Jenő: akkor lehetnénk nyugodtak, ha lenne hótakaró a vetéseken

A hagyományos 
fajtákról 
A mangalica zsírsertés az 
egyetlen magyar őshonos 
sertésfajta, amely az 1800-
as években jött létre. A fajta 
virágkorát az 1950-es évekig 
élte. A fogyasztói szokások 
megváltozása és a hússerté-
sek elterjedése miatt jelen-
tőségét az 1960-as évekre 
elvesztette, és az egyedszám 
rohamosan csökkenni kezdett. 
1991-ben a mangalica a kihalás 
szélére jutott, kevesebb mint 
200 tenyészállat volt belőle 
az egész világon – olvasható a 
www.mangalica.com oldalon. 
A báznai – fekete, első lábai 
körül és afölött keresztbe vilá-
gos csíkot viselő – sertésfajtát 
mangalica kocák és berkshire 
kanok keresztezésével te-
nyésztették ki 1872-től a Sze-
ben megyei Báznán. A man-
galicánál jobb hústermelésre 
képes fajtát hamar megsze-
rették főként Medgyes, Se-
gesvár, Nagyszeben, Fogaras 
környékén – írják a www.
porci-bazna.ro honlapon. 

KORÁBBI FELVÉTEL: KRISTÓ RÓBERT

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




