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Egyre több székelyföldi gazda gondolkodik alternatív növénytermesztésben

Áfonyára és málnára cserélik a pityókát

Egyre többen próbálnak alkal-
mazkodni a piaci elvárások-
hoz és az időjárás adta lehető-

ségekhez a székelyföldi gazdálkodók 
közül is, hiszen a valamikori fő me-
zőgazdasági termények – a burgonya 
és a gabona – mellett az alternatív le-
hetőségektől sem zárkóznak el. A ha-
gyományos pityókatermesztést leg-
inkább az hátráltatja, hogy a krump-
linak nincs ára, a rekordterméshez 
rekordalacsony piaci árak társulnak.

Török Jenő, a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági Igazgatóság vezető-
je érdeklődésünkre elmondta, elin-
dult egyfajta alternatívakeresés a 
megyében, a növénytermesztésben 
és az állattenyésztésben egyaránt. 
Idén például 7500 hektárra csök-
kent a pityókával beültetett vetőterü-
let, ami tavalyhoz képest 10 százalé-
kos visszaesés, de az Európai Uni-
óba való belépés évéhez viszonyít-
va ez mintegy 50 százalékos visz-
szaesést jelent. Gyarapodott viszont 
a cukorrépával bevetett terület, és 
egyre népszerűbb a takarmánynö-
vény-termesztés is: lucernával idén 
8500 hektárt vetettek be, lóhere 3900 
hektáron terem, de többen termesz-
tenek bükkönyt, mustárt és más ke-
vert takarmánynövényt.

Alternatíva a bogyós gyümölcs

A klímaváltozás is kedvez az alter-
natív növénytermesztésnek. Többen 

próbálkoznak repcével, habár a hosz-
szú telek miatt fennáll a kifagyás ve-
szélye. Amikor viszont a vetés sike-
res, a repce nemcsak könnyen érté-
kesíthető, hanem a talajt is fertőtle-
níti, illetve megakadályozza az erős 
gyomosodást. A tavaly beindult kor-
mányprogram révén egyre többen 
fognak hozzá a paradicsomtermesz-
téshez, főként Udvarhelyszéken. 
Csíkszéken elsősorban a bogyós 
gyümölcsűek terjedtek el – ribizli, 
áfonya, szeder, homoktövis, málna –, 
de több helyen is telepítettek alma- és 
szilvacsemetéket, illetve van, aki eg-
ressel próbálkozik.

Az alternatívák keresése mel-
lett érvelve Török Jenő saját példá-
val szemlélteti, mennyire nem éri 
meg a pityóka- és a gabonatermesz-
tés: családi gazdaságukban tavaly 
350 tonna pityókát és 65 tonna bú-
zát termesztettek, amelyből novem-
ber közepéig 30 tonna krumplit és 10 
tonna búzát tudtak értékesíteni igen 
alacsony áron. Ezzel szemben a 900 
tövet számláló, hároméves ribizli-
ültetvényükről – fél termés mellett 
is – 670 kg gyümölcsöt szüreteltek, 
amit azonnal értékesítettek kilón-
ként 10-12 lejért.

Közösen megtalálni a piaci rést

A mezőgazdasági szakember sze-
rint azt a piaci rést kell megtalálni, 
aminek segítségével a gazdák boldo-

gulnak. Nincs biztos recept, hiszen 
minden termesztett növény eseté-
ben létezik rizikófaktor – az időjá-
rás vagy az értékesítési nehézségek.  
Most például a bogyós gyümölcsök-
nek van nagy keletjük, jó áron el le-
het adni minden mennyiségben. De 
ez nem jelenti azt, hogy néhány év 

múlva is ilyen könnyű dolguk lesz a 
termesztőknek.

A hagyományos és az alternatív 
növénytermesztéssel foglalkozó kis-
termelők megélhetését egyetlen ha-
szonnövény sem garantálhatja, ha 
hosszabb távon nem tömörülnek tár-
sulásba vagy szövetkezetbe, ugyan-

is a közös értékesítés biztosíthatja a 
biztos piacra jutást. Török Jenő pél-
daként Lengyelországot említette, 
ahol ezt a tényt a gazdák felismer-
ték. Az ország mostanra az Euró-
pai Unió nyolcadik legnagyobb élel-
miszerexportőrévé vált, míg barom-
fihúsból, almából, áfonyából és gom-
bából a világ legnagyobb exportőrei 
közé tartoznak.

Áfonyás Borzsovában

Csíkszéken szép számban vannak 
már sikeres gazdák. Közéjük tar-
tozik a csíkborzsovai Erőss Endre, 
aki Ausztráliából való hazaköltözése 
után tavaly pályázati pénzből telepí-
tett áfonyást. Több érv is szólt amel-
lett, hogy áfonyaültetvényt létesítsen: 
a cserjék 40 évig teremnek, kedvelik 
a helyi időjárási viszonyokat, a telepí-
tés után pedig kisebb gépek felhasz-
nálásával is könnyedén lehet gondoz-
ni az ültetvényt. A 2,7 hektáros gyü-
mölcsösbe korai és őszi áfonyafaj-
ták kerültek. Idén nem volt szükség 
a cserjék vegyszerezésére, ugyanis 
a levéltetvek ellen a katicabogarak, 
a sáskák ellen pedig a gólyák „segí-
tettek be” a gazdának, aki bízik ben-
ne, hogy a továbbiakban is hasonló, 
biokörülmények között termeszthet 
bogyós gyümölcsöt. A termést friss 
gyümölcsként tudja értékesíteni, el-
sősorban helyben, de már felajánlotta 
a töveket biztosító cég, hogy minőségi 
termésüket felvásárolja exportra. Ez 
azt jelentené, hogy az előző nap dél-
előtt leszedett bogyók másnap dél-
után már Bécsben vagy Münchenben 
kerülnek az áruházak polcaira – ma-
gyarázza Erőss Endre.

KÖMÉNY KAMILLA

Az egyre nehezebb értékesítés miatt évről évre csökken 

a Székelyföldön hagyományosan termesztett burgonya 

iránti érdeklődés. Egyes szakemberek szerint a ribizli, 

áfonya, szeder, homoktövis és a málna a jövő növénye.

Háromezer eurót érő paradicsomtermesztés
Tavalytól évi háromezer euróval tá-
mogatja a kormány azoknak a gaz-
dáknak a tevékenységét, akik fólia-
sátorban vagy üvegházban termesz-
tenek legalább 10 áras területen (ezer 
négyzetméteren) paradicsomot. Kö-
vetelmény a „de minimis” agrártá-
mogatás elnyeréséhez, hogy a para-
dicsomot ne főszenzonban értékesít-
sék, hanem februártól június 15-éig, 
illetve a második ciklusban október-
ben, novemberben és decemberben. 
A mezőgazdasági tárca így próbál-
ja mérsékelni az utóbbi időben na-
gyon megnőtt paradicsomimportot 
és helyzetbe hozni a hazai gazdákat.

Míg tavaly a legtöbb megyében ne-
hézkesen, botladozva indult a prog-
ram, idén több megyében is várako-
záson felül jelentkeztek a gazdák, fő-
leg a Kárpátokon túli, déli megyék-
ben, de Dél-Erdélyben is. Az új ag-
rártámogatásra a székelyföldi me-
gyékben is felfigyeltek a termelők: 
a Nyárád mentén, Udvarhelyszéken 
és Háromszéken is bőven akadt je-
lentkező.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei 
Mezőgazdasági Vezérigazgatóság ve-
zetője lapunknak elmondta: Három-
székről idén 12 gazda nevezett be a 
programba: kettő az első ciklusra, a 
többi tíz pedig a késő őszi időszakra. 
A szakember szerint a program iránt 
nagy az érdeklődés, a támogatás pe-
dig azért is előnyös, mert ha a gazda 
megfelel az előírt területnagyságnak, 
őstermelőként eladásifüzet-lappal 
is bizonyíthatja, hogy kereskedelmi 
forgalomba került a megtermelt zöld-

ség. A vezérigazgatóság ellenőrzése 
után a háromezer eurónak megfelelő 
lejösszeget átutalják a termelő bank-
számlájára.

Székelyföldön inkább az őszi cik-
lust választják a gazdák. A paradi-
csom tenyészideje 3 hónap, és mint-
egy 20-22 Celsius-fokot kell biztosí-
tani a növények fejlődéséhez. Ez a té-
li időszakban a nagyon magas fűtési 
költségek miatt nem mindig éri meg, 
ezért a gazdák abban reménykednek, 
hogy a hosszú, meleg ősz megfele-
lő hőmérsékletet biztosít a fólia alatti 
paradicsomtermesztéshez.  

Sikeres a program Maros megyé-
ben is, ahol a mezőgazdasági mi-

niszter tavaly nyáron személyesen 
kampányolt azért, hogy minél több 
gazda belevágjon. Amelyik települé-
sen a gazdák tavaly sikeres évet zár-
tak, ott idén láthatóan sokkal több 
jelentkező akad a paradicsomter-
mesztésre. Könczei Csaba szerint 
az utóbbi években ez a szakminisz-
térium legsikeresebb „de minimis” 
programja. Szó volt róla, hogy ezt 
más növényekre is kiterjesztik, de 
egyelőre csak a paradicsom marad 
a kedvezményezett zöldségfajta a 
háztáji vagy ennél nagyobb gazda-
ságokban.

MAKKAY JÓZSEF

A tavaszi szárazság, majd az átlag-
nál alacsonyabb nyári hőmérséklet 
és gyakori esőzés miatt gyengére si-
keredett idén a nektárgyűjtés a ha-
zai méhészeteknél. A napraforgóról 
való gyűjtés idén teljesen kimaradt – 
mondta lapcsaládunknak Ádám Jó-
zsef, az udvarhelyszéki méhészeket 
tömörítő Örösi Méhészegyesület ve-
zetője. „A méhészek szinte üresen 
jöttek haza, ami keveset gyűjtöttek, 
csak a telelésre lesz elegendő, kiegé-
szítve élelempótló anyaggal. A prob-
léma országos szintű, de nem jobb 
a helyzet Magyarországon sem, on-
nan is minimális gyűjtést jeleztek” 
– ismertette a helyzetet. Meglehető-
sen rosszul indult az év, hiszen a ta-
vaszi szárazság miatt kevés volt a 
mezei virág, a nagy meleg miatt pe-
dig a repce és az akác is nagyjából 
egyszerre, rövid ideig virágzott. Mi-
vel az ország területén az akác idén 
nem szakaszosan nyílt, kimaradt a 
többszöri gyűjtés, kevés mézet tud-
tak pergetni. A júniusi gyakori eső-
zések miatt a méhek a somkóróról 
is keveset tudtak hordani. „A mé-
hészek el kell döntsék, hogy ezt a 
mennyiséget megtartják télire, vagy 
eladják és cukros vízzel tartják fenn 
a méheket. Abban reménykedünk, 
hogy egy hét alatt helyrejön az idő. 
Nagyon sok a sarjúvirág, ami még 
valamennyire menthetné a helyze-
tet, azonban napsütés kellene, mert 
esőben nem tudnak kirepülni a mé-
hek” – összegezte Ádám József.

A hobbiméhészeknek van mun-
kahelyük, ezért őket nem érinti any-

nyira súlyosan a helyzet, mint azo-
kat, akik a méz értékesítéséből tart-
ják fenn magukat. „Nem tudom, mi 
lesz azzal, aki ebből él. Ha akácból 
sikerült annyit összehoznia, hogy 
kihúzza a következő szezonig, jó, 
másképp munkahely után kell néz-
nie” – magyarázza a szakember. Az 
egyesület vezetője szerint a gyen-
ge év ellenére nem valószínű, hogy 
drágulni fog a méz. Ennek oka, hogy 
a nyugat-európai üzletláncok ala-
csony áron hozzájutnak a már-már 
tökéletesre hamisított termékekhez, 
ezért a kelet-európai méhészeknek 
is tartaniuk kell az árakat. „Az üz-
letekben nem lesz érzékelhető a hi-
ány, csak azt nem lehet tudni, miből 
van a termék. Annyira jól hamisítják 
a mézet, hogy a laborvizsgálatokon 
sem tudják már kiszúrni” – mondta 
lapunknak Ádám József.

DÓSA ILDIKÓ

Jelenleg nagyon kelendőek a bogyós gyümölcsök, így a ribizli is

Egyre több gazda vág bele az államilag támogatott paradicsomtermesztésbe

Keserű év a méhészeknek

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

FOTÓ: PINTI ATTILA




