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Idéntől mintegy 150 gazda kéri a vegyszermentes termelést igazoló bizonyítvány kiváltását

Biotermelő lesz a Gyimes-völgye

Összefogtak a Gyimes-völgyi 
gazdák, hogy az általuk meg-
termelt élelmiszer egészsé-

gesebb legyen és mezőgazdasági 
termékeikért magasabb árat kap-
janak. Az év elején elindult kezde-
ményezés hatására három község 
– Gyimesbükk, Gyimesközéplok 
és Gyimesfelsőlok – mintegy 150 
gazdája jelezte, hogy alapító tag-
ként beállna a Gyimes-völgyi 
Bioegyesületbe, amelyet rövidesen 
bejegyeztetnek. A közös elképe-
zés elindítója a felsőloki Farkas Ti-
bor, aki az előzményekkel kapcso-
latban kifejtette: a Gyimes völgyé-
ben gazdálkodók többsége vegy-
szermentesen termel, termékeiket 
mégis nehezen és olcsón tudják ér-
tékesíteni.

A különböző élelmiszer-feldol-
gozóknak eladott bioterméke-
ket – a tejet és a húst – a nem 
biominőségű alapanyagokkal ve-
gyesen dolgozzák fel, így nem 
is kapnak érte több pénzt. En-
nek tükrében szinte pocsékolás-

nak tűnik a gyimesi alapanyago-
kat ilyen alacsony áron értékesí-
teni. A bioegyesület létrehozását 
szorgalmazó fiatal gazda emiatt 
döntött úgy, hogy a Gyimes völ-
gyében meg kellene állítani ezt 
a folyamatot, és nagyobb mére-
tű biotermelést, illetve értékesí-
tést elindítani. Farkas Tibor ja-
nuár közepén egy gazdafórumot 
szervezett, ahol az érdeklődő gaz-
dák sok mindent megtudhattak 
a biotermelésről, illetve az érté-
kesítés lehetőségeiről. A mintegy 
száz résztvevő elégedetten távo-
zott, és a hónap végére már nyolc-
vanan jelezték: csatlakoznának 
az új egyesülethez. Azóta százöt-
venre nőtt az érdeklődők száma. 
A kezdeményező azért várt mos-
tanáig a civilszervezet bejegyzé-
sével, hogy minél több gazda érez-
ze magáénak, és a közösen megfo-
galmazott ötleteket az alapító ok-
iratba is vezessék be.

Számítanak a fiatalokra is

Az egyesület célja segíteni a ter-
melőket a biogazdálkodás útján 
való elindulásban, ehhez konk-
rét tanácsadást kínálnak, illet-
ve a biogazdálkodásra való átál-
láshoz szükséges dokumentáció 
összeállításában is segítenek. A 
biominősítések megszerzése után 
az egyesület segít az értékesítés-
ben, illetve támogatja a gazdá-
kat a fejlődés lehetőségeinek fel-
kutatásában. Mivel azt szeretnék, 
hogy egyszerre minél több gaz-
da tegye meg az első lépést és vál-
jon biogazdává, arról döntöttek, 
hogy az egyesület alapszabályza-
tába belefoglalják: az idén jelent-
kezők tagsági díjához képest a kö-
vetkező években csatlakozóknak 
nagyobb összeget kell majd fizet-
niük. A tagsági díjat az egyesü-
let működésére és a gazdák meg-
segítésére fordítják. Farkas Tibor 
elmondta: május közepéig fogad-
ják az érdeklődőket. Addig lehet 

ugyanis benyújtani a dokumentá-
ciót a biominősítés megszerzésé-
hez, és a biotermelésre való átál-
lást támogató mezőgazdasági jut-
tatás is addig kérelmezhető. Az ag-
rártámogatási szabályozás alap-
ján május 16-tól két évig szakem-

berek tartják megfigyelés alatt a 
biogazdálkodásra pályázó gazda-
ságokat. E türelmi időszak után, 
akik megkapták a minősítést – és 
a vállalt feltételekhez tartják ma-
gukat –, termékeiket bioáruként 
értékesíthetik.

„Számítunk a Nyugatra vándo-
rolt fiataljainkra is. Reményke-
dünk, hogy a megszerzett tapasz-
talattal, tenni akarással és a meg-
takarított pénzzel hazatérve jobb 
jövőt teremthetnek maguknak és 
mindnyájunknak itt, a Gyimes 
völgyében. Mottóként vállaljuk: 
egészséges élelmiszert a vásárlók-
nak, megélhetést a gazdáknak és 
reményt fiataljainknak” – foglalja 
össze egyesületük hívó szavát Far-
kas Tibor.

Bizalmi viszony eladó 
és vásárló között

A felsőloki gazda szerint jelen-
leg is hagyományos gyimesi bio-
termékeket állítanak elő, de mi-
nősítés hiányában csak az első 
két jelzőt használhatják. Terveik 
szerint már a minősítés megszer-
zése előtt értékesítik termékei-
ket, hogy mire bioterméket tud-
nak előállítani, alakuljon ki bi-
zalmi viszony a felvásárlókban a 
gyimesi termékek iránt. Közben a 
már bejegyzett biotermékek piac-
ra jutását is megszervezik: mint-
egy tucat olyan kosteleki gazda 
akar csatlakozni a Gyimes-völgyi 

bioegyesülethez, aki korábban 
már megszerezte a minősítést, 
de felvásárlópiac hiányában egy-
előre nem tudja bioként értéke-
síteni termékeit. Ez nemcsak a 
kosteleki gazdák számára elő-
nyös, hanem a Gyimes völgyé-
ben élőknek is, hiszen láthatják: 
van igény a vegyszermentes ter-
melésre.  

Az elmúlt hetekben már egyez-
tettek biominősítést végző cégek-
kel, az egyikkel sikerült is megál-
lapodni. Nem ez volt a legolcsóbb 
megoldás, de a jelenlegi gazda-
számmal egy 40 százalékos ked-
vezményt sikerült kialkudniuk 
az eredeti árból. A térségszintű 
együttműködés nemcsak a minő-
sítés megszerzésében jelent majd 
előnyt, hanem az értékesítésben 
is, ha a megfelelő minőség mellé 
kellő mennyiség társul. Egyelőre 
a tej- és hústermeléssel foglalko-
zó gazdák vannak többségben a 
völgyben, és néhány bioméhész 
tevékenykedik a térségben, de 
sok lehetőség rejlik az erdei gyü-
mölcsök, a gombák és a gyógynö-
vények értékesítésében is.

Polgármesteri támogatás 

Megkerestük Pap Imrét, Gyimes-
felsőlok és Gergely Károlyt, 
Gyimesközéplok polgármesterét, 
akik üdvözölték a biotermesztési 

kezdeményezést, de a hátulütőjé-
re is figyelmeztettek. Pap Imre úgy 
látja, csak a hivatalosan elismert 
biotermelés jelenthet garanciát a 
gazdáknak arra, hogy termékei-
kért valamivel jobb, kifizetődőbb 
árat kapjanak, mint eddig. A köz-
ség 1200 portája közül mintegy 
750-ben igényelnek mezőgazda-
sági támogatást, és ezek mintegy 
fele a gazdálkodásból él meg. Te-

hát nagy szerepe volna a termékek
magasabb felvásárlási árának. 
Gergely Károly jó tanácsként a 
kezdeményezés egyik buktatójára 
is rámutatott: a későbbi magasabb 
értékesítési árért évekig eleget kell 
tenni a biotermelés feltételeinek. 
Emiatt azt javasolja, mindenki jól 
gondolja meg döntését, mielőtt be-
levágna. „Egyéb helyi munkalehe-
tőség hiányában Gyimesközéplok 
családjainak jelentős része – a la-
kosság 60–70 százaléka – ma is a 
mezőgazdálkodásból él” – magya-
rázza a helyi viszonyokat a község 
polgármestere.

KÖMÉNY KAMILLA

Mivel külön-külön nehezen boldogultak, közösen 

próbálnak érvényesülni a Gyimes-völgyi mezőgaz-

dasági termelők: egy gyimesfelsőloki gazda kezde-

ményezésére bioegyesületet hoznak létre. Eddig 

150 gazda jelentkezett.

A biotermelés jelenthet 
garanciát a gazdáknak 
a jobb értékesítési árra.

Jövedelmező a biogazdálkodás

Mivel a konkrét számok többet mondanak minden becslésnél, a 
gyimesiek utánaszámoltak, hogy mekkora a különbség a bio és a ha-
gyományos módon előállított állati termékek értékesítési ára között. 
Viszonyítási alapnak egy kisebb és egy nagyobb gazdaságot vettek 
alapul. Például egy háromtehenes gazdaság tulajdonosa, aki hat hektár 
területen gazdálkodik, a leadott tej literéért átlag 65 banit kap. Évente 
mintegy 7700 lej jövedelme származik ebből. Ha ugyanezt a tejmeny-
nyiséget biotejként értékesíti, literenkénti 2 lejes árral számolva az évi 
bevétele 23 900 lej lesz.  A mezőgazdasági támogatásokat is beleszá-
mítva hagyományos termeléssel a háromtehenes gazda évi összbevé-
tele 17 900 lej, míg biotermeléssel 35 700 lej volt. A takarmányozásra 
fordított kiadásokat leszámítva is nagy a különbség a kétféle termelési 
módszer jövedelmezősége között.

Országos bioadatok

Romániában 2007 óta létezik minősített biotermelés. Miklós Leven-
te, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság képviselője szerint a 
megyében 2013-ban érték el az eddigi csúcsot: 320 biogazdát jegyez-
tek. Ez a szám idénre mintegy 220 termelőre csökkent. A Bioterra Egye-
sület adatai szerint 2010-ig 3155 vállalkozás nyerte el Romániában a 
biominősítést. 2011-ben már 9703, 2012-ben pedig 15 544 ilyen gazda-
ságot jegyeztek. Ezt követően évről évre csökkent a biogazdák száma: 
2013-ban 15 194-en, 2014-ben 14 470-en, 2015-ben 12 231-en, 2016-ban 
10 562-en, tavaly pedig 8752-en rendelkeztek biominősítéssel. Miközben 
a gazdaságok száma folyamatosan csökkent, a biorendszerben megmű-
velt területek nagysága nőtt: 2010-ben 182 705 hektárnyi bioterületet 
tartottak nyilván, ami 2013-ban 301 148 hektárra nőtt, tavaly pedig or-
szágosan 277 660 hektárt vettek nyilvántartásba. A mezőgazdaság vala-
mennyi ágazatához hasonlóan a számok itt is jelzik: kevesebb gazdaság-
gal és a területek növekedésével érhetnek el jobb eredményt a gazdák.

A Gyimes völgyének természeti adottságaira építene a százötven gazdálkodó  

A bio és a hagyományosan előállított állati termékek ára különbözik
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