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Csökkent a felvásárlási ár, a boltokban mégis drágul a termék

Tovább tart a tejválság
Eurómilliókra várnak a gazdák
Románia elsőként fejezte be az Euró-
pai Unió tagállamai közül a terület-
alapú támogatás igénylésére vonat-
kozó kampányt – jelentette be ked-
den Petre Daea mezőgazdasági mi-
niszter, aki gratulált a Mezőgazdasá-
gi Intervenciós és Kifizetési Ügynök-
ség (APIA) munkatársainak. Idén or-
szágszerte gördülékenyebben műkö-
dött az igénylés procedúrája, a ko-
rábbi években a személyzethiány és 
a számítógépes rendszer problémái 
miatt akadozott a folyamat.

A május 15-én véget ért, három hó-
napig tartó kérelmezési időszakban 
866 749 igénylést iktattak az APIA 
megyei kirendeltségeinél, összesen 
valamivel több, mint 8,6 millió hek-
tárra. Az erdélyi és partiumi megyék 
közül a legtöbb kérést Bihar megyé-
ben (36 432) és Máramaros megyé-
ben (34 383) iktatták, míg az orszá-
gos lista élén idén is Suceava me-
gye végzett (47 438). Hektáronként 
közel százeurónyi juttatásra várnak 
az igénylők.

Az előző évhez hasonlóan idén 
sem hosszabbította meg az igénylé-
si időszakot az APIA, így nem a ké-

sés mértékének megfelelően veszí-
tenek a támogatás összértékéből 
azok, akik elmulasztották időben 
benyújtani a kérelmezési dossziét, 
hanem teljes egészében elveszítik a 
támogatást. 

Hargita megyében egyébként több 
mint 26 ezer gazda igényelt terület-
alapú támogatást a keddi határidőig. 
Néhány héten belül megkezdődnek a 
terepen történő ellenőrzések. 

„Fegyelmezettek voltak a gazdák 
idén, nem hagyták az utolsó pillana-
tokra a kérések benyújtását, már az 
igénylési periódus kezdetétől voltak 
jelentkezők a Hargita Megyei Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökségnél (APIA) – tájékoztatott 
az intézmény vezetője. Haschi And-
rástól megtudtuk, a számok az előző 
évhez képest enyhe növekedést mu-
tatnak. Az elkövetkező időszakban 
rendszerezik a kérelmeket, majd az 
adminisztrációs teendők után, azaz 
egy hónapon belül megkezdődnek a 
területalapú támogatással kapcsola-
tos terepellenőrzések.

Gy. Cs., sz. I.

Úgy tűnik, csak a bukaresti piacokra 
jutott abból a törökországi cseresz-
nyéből, amelyben a megengedettnél 
nagyobb mennyiségű növényvédő 
szert mutattak ki, az erdélyi megyék 
standjaira nem jutott a gyümölcsből. 

Az Országos Állategészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
az elmúlt időszakban több ellenőr-
zést végzett a fővárosi lerakatokban 
és piacokon, megvizsgálva a Török-
országból származó cseresznyé-
ket. A laboratóriumi vizsgálatok so-
rán kiderült, hogy az ellenőrzött cse-
resznyékben a megengedettnél 50 
százalékkal nagyobb mennyiségben 
voltak jelen az emberi egészségre 
káros növényvédő szerek.

A Törökországból származó 1,3 
tonnányi cseresznye csupán 40 szá-
zalékát tudták összeszedni és meg-
semmisíteni. Egyébként az élelmi-
szer-biztonsági hatóság szakembe-
rei általában a vámhivatalokban el-
lenőrzik az országba érkező gyü-
mölcsöket és zöldségeket, megvizs-
gálják a ládákon, illetve a kísérőle-
velekben feltüntetett adatokat, és 
szúrópróbaszerűen mintát vesznek 
a terményekből. Idén áprilisig 4600 
import gyümölcs- és zöldségszállít-
mányt ellenőriztek, és 540 esetben 
vizsgálták meg laboratóriumban is, 

hogy mennyi a terményekben a ro-
varölő szer. Tizenhat esetben talál-
tak a megengedettnél több növény-
védő szert cukkiniben, gránátalmá-
ban, uborkában, paprikában és pa-
radicsomban. 

A Maros Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Ha-
tóság igazgatója, Kincses Sándor 
a Marosvásárhelyi Rádiónak el-
mondta, a növényvédő szerrel fer-
tőzött cseresznye kis mennyisé-
gű fogyasztása nem okoz egész-
ségügyi problémákat. A friss, ro-
pogós magyardécsei cseresznyére 
egyébként még legalább tíz napot 
kell várni, az általunk megkérde-
zett árus szerint idén nagyon jó ter-
més ígérkezik. 

Egy héttel ezelőtt egyébként egy 
másik botránnyal is ráijesztettek 
a fogyasztókra:  mint kiderült, a 
Carre four tévesen címkézte fel a 
cseresznyéjét, melyről az derült ki, 
hogy a gyümölcs héja nem alkalmas 
fogyasztásra. Később az üzletlánc 
közölte: egy alkalmazott mulasztá-
sa miatt a termék árucímkéjén sze-
replő információk tévesek, véletle-
nül egy citrusféléknek szánt sablont 
használt címkézéskor.

sImon VIráG

Az elmúlt két hónapban fokozatosan csökkent a tej felvásárlási ára, de ez egyálta-

lán nem tükröződik az üzleti árakon. Ahogy lenni szokott, mindez ismét a gazdák 

és a fogyasztók kárára történik. 

Rosszul indult a cseresznyeszezon

Lassan érvényét veszíti az a régi 
mondás Hargita megyében, hogy „a 
pityóka a mi kenyerünk”. Noha érté-
két tekintve még mindig a krumpli a 
legjelentősebb termesztett növény-
fajta a megyében, a bevetett össz-
területek tekintetében a búza felke-
rült a fontossági lista élére: a gazdák 
majdnem kétszer akkora területen 
termesztik már, mint a krumplit. Az 
olcsó importkrumpli és az orosz em-
bargó miatt csökkent az elmúlt há-
rom évben a kereslet a Hargita me-

gyei krumpli iránt, a rekordtermé-
sek miatt pedig a termény is olcsóbb 
lett – ismertette a csökkenéshez ve-
zető legfontosabb tényezőket Török 
Jenő. A Hargita Megyei Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Igazgatóság 
vezetője elmondta, tavalyhoz képest 
idén tavasszal mintegy tíz százalék-
kal kevesebb földet ültettek be a gaz-
dák burgonyával. Jelenleg 7500 hek-
táron termesztenek krumplit, 750 
hektárral kisebb területen, mint ta-
valy. A lista első helyét időközben a 

búza vette át, a gabonafélét már több 
mint 13 ezer hektárnyi területen ter-
mesztik a gazdák Hargita megyé-
ben. A krumpliföldek csökkenése 
bevételkiesést eredményez a Har-
gita megyei mezőgazdaságban. A be 
nem ültetett területeket ugyan nem 
hagyják parlagon a gazdák, de a bur-
gonya helyén elvetett takarmánynö-
vények csak a kieső bevétel egy ré-
szét tudják pótolni.

széChely IstVán

Már nem a pityóka a székely kenyér

Két hónap alatt mintegy 20 szá-
zalékkal csökkent a tej felvá-
sárlási ára, mivel a feldolgozók 

a gazdák számára előnytelen feltéte-
leket szabnak ebben az időszakban. 
A Ziarul Financiar gazdasági napi-
lap arra mutatott rá, hogy míg már-
cius elején a gazdák még 1,5 lejt kap-
tak a tej literjéért, jelenleg csak 1,2 
lejt fizetnek a tejfeldolgozók. Az éven-
te megismétlődő jelenségnek amúgy 
a fogyasztók sem örülhetnek, mi-
vel az áruházak standjaira kerülő tej 
ára egyáltalán nem csökkent. Sőt a 
Ziarul Financiar gazdasági napilap 
példaként jelezte, hogy a Cora szu-
permarketben átlagosan 1,3 száza-
lékkal nőtt az 1,5 százalékos zsírtar-
talmú literes tej ára az elmúlt két hó-
napban. A feldolgozó vállalatok rend-
szerint azzal indokolják a felvásárlá-
si ár csökkentését, hogy nyáron a kí-
nálat növekszik – a tehenek többet te-
jelnek, mint a téli hónapokban –, a be-
gyűjtött tej minősége azonban gyen-
gébb, alacsonyabb a zsírtartalma. 
Ezzel szemben a gazdák a kereske-
dőket hibáztatják a piaci rendelle-
nesség miatt, szerintük mondvacsi-
nált okokra hivatkozva csökkentik a 
felvásárlási árat. 

Bokor Éva, a Kézdi Lacto Coop 
Szövetkezet ügyvezető igazgató-
ja a Krónika érdeklődésére elmond-
ta, ha nem is 20 százalékkal, de va-
lóban csökkent a tej felvásárlási ára 

májustól. Hangsúlyozta, májusban 
megkétszereződik a tej mennyisé-
ge, ha az átlagmennyiséget át is ve-
szik a korábbi áron, a feleslegért már 
sokkal kevesebbet adnak a gazdák-
nak. Ez az időszak általában októbe-
rig tart, akkor újra csökken a meny-
nyiség, és fokozatosan növekednek a 
felvásárlói árak. Bokor Éva hangsú-
lyozta, a feldolgozók ennek ellenére 
nem tudják csökkenteni az áraikat, 
hiszen nyáron csökken a kereslet a 
termékeik iránt. A nyári hónapokban 
a fagylalt, az üdítők, a sör fogy job-
ban, a joghurtok tejtermékek kevés-
bé. Ugyanakkor megjelenik a piaco-
kon a friss juhsajt, a túró, így a saj-
tokból is kevesebb fogy, a feldolgo-
zók kénytelenek raktározni – rész-
letezte az ügyvezető igazgató. Ötvös 
Mózes, a Kovászna Megyei Szarvas-
marhatartók Egyesületének elnöke 
arra panaszkodik, hogy egyre nehe-
zebben tudnak megélni, folyamato-
san csökken az állomány. A gazdák 
legnagyobb problémája, hogy nem 
találnak munkaerőt, kevesen vállal-
ják, hogy az állatokkal foglalkoznak, 
mondta az egyesület elnöke. Meglá-
tása szerint az állandó medvetáma-
dások is elriasztják az embereket, 
már az se megy szívesen a legelőre, 
aki eddig az állatokkal foglalkozott.

Dorin Cojocaru, a romániai tejfel-
dolgozók szövetségének elnöke az 
RFI rádióadónak korábban azt nyi-

latkozta, a gazdák és a feldolgozók 
közti viszony miatt a román tejipar 
„enyhén szólva sem a legjobb idő-
szakát éli, és úgy tűnik, a dolgaink 
nem a jó irányba tartanak”. Rámu-
tatott: a tej előállítási ára évről év-
re növekszik, feldolgozók azonban 
ezt nem hajlandók figyelembe ven-
ni. „Ez mindig is így volt: a felvásárló 
van abban a pozícióban, hogy feltéte-
leket szabjon. Ha mi nem fogadjuk el 
azokat, eltűnünk a kínálatból” – ösz-
szegezte Cojocaru. Elmondta azt is, 
a nagyobb farmokat működtető gaz-
dák istállóban tartják az állataikat, s 
ugyanolyan minőségű takarmánnyal 
etetik őket minden hónapban, tehát 
az nem igaz, hogy nyáron gyengébb 
minőségű tejet kínálnának a felvá-
sárlónak. A tejfeldolgozók szövetsé-
gének legfrissebb felmérése szerint 
Romániában évente egymillió tonna 
tejet dolgoznak fel, a kínálat pedig 
négymillió körül mozog. 

Az elmúlt években egyébként a 
gazdák érdekvédelmi szervezetei 
több tiltakozást is szerveztek, melye-
ken a tej felvásárlási árának növelé-
sét, a tejártámogatás bevezetését, és 
a tejágazat hatékonyabb támogatását 
követelték. A romániai tejfeldolgozók 
szövetségének vezetője szerint mind-
ez nem sokat ért, a válság várhatóan 
tovább tart. 

Bíró Blanka, GyerGyaI CsaBa

Üzemzavar. A feldolgozók a kereslet visszaesése miatt nem tudják csökkenteni az árakat, a begyűjtésnél is spórolnak

Nem egy tálból cseresznyéznek. A vásárlók a hazai gyümölcsöt keresik 
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Fotó: BaraBás ákos




