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Későn tavaszodott idén, sőt 
mondhatni nem is volt ta-
vasz, hiszen hirtelen be-

robbant a nagy, már-már nyárias 
meleg – vetette fel Török Jenő, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasá-
gi Igazgatóság vezetője tegnap, 
amikor a tavaszi munkálatok ál-
lásáról érdeklődtünk. Hozzátette 
ugyanakkor, hogy habár két hete 
még hozzá sem kezdtek a tavaszi 
tennivalókhoz a megyében, Csík-
ban nincsenek késésben a gaz-
dák, hiszen az elmúlt 10 napban 
nagyon jól haladtak a mezőgaz-
dasági munkálatokkal.

Egy hét a befejezésig

Azt is kifejtette az igazgató, 
hogy csapadékos volt március: 
Székelyudvarhely és Kereszt-
úr környékén 90 liter hullott 
négyzetméterenként, de Csík-
ban és Gyergyó térségében is 
jelentős volt a csapadékmeny-
nyiség, négyzetméterenként 75 
liter. Ez mintegy háromszorosa 
volt a korábbi évek átlagának, 

de szükség is volt rá, hiszen pó-
tolta a korábbi évek csapadék-
hiányát. Ugyanakkor ez volt az 
oka, hogy a jó idő beköszön-
te után még pár napig várniuk 
kellett a gazdáknak, mire meg-
művelhetővé váltak a földek. Az 
elmúlt tíz napban viszont szin-
te zavartalanul haladt a mun-
ka, így ha kitart a jó idő, egy 
hét alatt be is fejezhetik a fenn-
maradt tennivalókat a megyei 
mezőgazdálkodók – bocsátotta 
előre Török Jenő.

Csökken a pityókaföldek mérete

Mint megtudtuk, a megyei gaz-
dák mostanra már elvetették a 
zab és tavaszbúza 90-95 száza-
lékát, s hozzáfogtak a tavaszár-
pa vetéséhez is, a várt területek 
10-15 százalékába már beleke-
rültek a magok. Emellett egyes 
takarmánynövények – a bükköny, 
a lucerna és lóhere – vetéséhez is 
hozzáláttak, ahogyan Kereszt-
úr környékén cukorrépát is ve-
tettek már. Arról is beszámolt 

az intézményvezető, hogy mos-
tanra a pityókaföldek 60 száza-
lékán elültették a gumókat. S azt 
sem titkolta, hogy várhatóan idén 
csökken a pityókával beültetésre 
kerülő parcellák mérete, ennek 
oka lehet egyrészt, hogy a tava-
lyi jó termést alacsony áron tud-
ták csak értékesíteni a termelők, 
másrészt a kereslet is alacsony 
maradt. Értesüléseik szerint a 
kistermelők tavalyi pityókater-
mésük 10-15 százalékát még nem 
tudták értékesíteni.   

A napsütés után eső kellene

Az őszi gabonák is jól fejlőd-
tek, „jól kijöttek a télből”, egy mi-
nimális területen okozott kárt a 
belvíz – ismertette a szakember. 
Arra is kitért, hogy a kedvező idő-
járás nagyban segítette a munka 
előrehaladtát, most azonban már 
szükség lenne az esőre, hogy a 
földbe került vetőmagok megfele-
lően fejlődhessenek.

KÖMÉNY KAMILLA

Egy hét alatt befejezhetik a tavaszi mezőgazdasági munkálatokat

Kedvezett az időjárás

Munka a mezőn. Nincsenek késésben a térségbeli gazdák

Kedvezett az elmúlt na-

pok időjárása a megyei 

gazdáknak: annyira jól 

haladtak a tavaszi me-

zőgazdasági munkák-

kal, hogy egy hét alatt 

a végére is érhetnek a 

hátralévő tennivalóknak.
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REKLÁM

Több mint 2500-an töltötték 
már le a székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal Udvarhely Ma 
nevű applikációját, amelyet ápri-
lis 3-án indítottak el: a telefonos 
alkalmazás a város interaktív 
tájékoztató csatornájaként mű-
ködik, segítségével közintézmé-
nyekről, közszolgáltatásokról, 
eseményekről tájékozódhatnak, 
friss híreket olvashatnak az ér-
deklődők, illetve általa egysze-
rűen és gyorsan jelezhetők a 
városban észlelt, a polgármes-
teri hivatal hatáskörébe tartozó 
problémák, hibák is. Eddig ösz-
szesen nyolcvan bejelentés érke-
zett, amelyek egyharmadát már 
sikerült megoldani – tájékozta-
tott a polgármesteri hivatal saj-
tóosztálya. Ezek között úthibák, 
játszóterek eszközeinek meghi-
básodása, forgalmi táblák, csa-
torna- és vízproblémák, valamint 
egyéb, lakosságot érintő bejelen-
tések voltak.

Indul a játék

Most az applikáció felhasz-
nálói nyereményjátékon vehet-

nek részt. A játék fődíja egy két 
személyre szóló toszkánai nya-
ralás, öt éjszakára a Hotel*** 
Gabriniben, Marina di Massa 
nyaralóvárosban. A kirándulás 
időpontja május 9–14. Az app-
likáció letöltése után a Nyere-
ményakció menüpont alatt lévő 
űrlapot kell kitölteni, a regisztrá-
ció április 25-én éjfélkor zárul. A 
játékban érvényes állandó vagy 
ideiglenes udvarhelyi lakcím-
mel rendelkezők vehetnek részt, 
a kisorsolt nyertest e-mailben 
és telefonon értesítik. A sorso-
lást követő maximum egy mun-
kanapon belül visszaigazolást/
elektronikus válaszlevelet kell 
küldeni névvel és postázási cím-
mel. Amennyiben nem történik 
visszaigazolás, újabb sorsolást 
tartanak. A nyertes postai úton 
vagy személyesen (a szervező-
vel vagy annak megbízottjával 
egyeztetett helyszínen) veheti át 
nyereményét. Egyébként a játék-
ban nem vehetnek részt a pol-
gármesteri hivatal alkalmazottai 
és az önkormányzati képviselők.

KOVÁCS ESZTER

Népszerű az applikáció




