
Nincs gond. Idén is 
a mészárosok „tizedelik” meg 
a sertésállományt Hargita 
és Maros megyében

▾  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Vaddisznóhús-szállítmányt fogtak 

Mindkét megyében folyamatosan zajlanak a sertéspestis terjedé-
sének megelőzése érdekében elrendelt hatósági ellenőrzések a 
rendőrség segítségével. Múlt pénteken a dicsőszentmártoni közleke-
désrendészet megállított egy bákói rendszámú gépkocsit, amelyben 
460 kilogrammnyi vaddisznóhúst találtak. Mivel a jármű vezetője 
semmilyen igazoló irattal nem rendelkezett a hús származását 
illetően, a szállítmányt elkobozták és megsemmisítették – tájékozta-
tott Kincses Sándor, megjegyezve, hogy ez egyedi eset volt. A Maros 
megyei szakhatóság mostanáig mintegy 550 házisertéshúsból, 

illetve 400 vaddisznóhúsból vett mintát vizsgáltatott be, egyikben 
sem mutattak ki sertéspestist a laborelemzések.
Ezidáig Hargita megyét is elkerülte az afrikai sertéspestis, a ható-
ságok továbbra is szigorúan ellenőrzik az állat- és húsbehozatalt. 
A rendőrséggel közösen végzett közúti ellenőrzések folyamatosak, 
ezeken a hús- és élőállat-szállítmányok dokumentumait vizsgálják 
meg. Hargita megyében főként hiányos dokumentáció, illetve a 
fülszám hiánya miatt kellett intézkedniük – tájékoztatott Ladó Zsolt, 
a Hargita megyei szakhatóság vezetője.
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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

N em jellemző Hargita me-
gyére, hogy különösebben 
csökkent volna a háztáji 

körülmények között tartott sertések 
száma az afrikai sertéspestis orszá-
gos elterjedése óta bevezetett ha-
tósági szigorítások miatt, így vár-

hatóan idén sem lesz kevesebb 
disznóvágás, mint tavaly. Ladó 
Zsolt, a Hargita Megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Igazgatóság vezetője megkeresé-
sünkre elmondta, pontos informá-
cióik ugyan nincsenek róla, de nem 
hiszi, hogy említésre méltó különb-
ség lenne a tavalyi és az idei sertés-
állomány között. A szakhatóság 
információi szerint a sertéshús-be-

hozatal mértéke sem mutat növeke-
dést az év vége közeledtével. 

Nem tartanak állatvásárokat

Állatvásárok viszont nem lesznek 
a decemberi ünnepek előtt. Noha a 
sertéspestis terjedésének megelőzé-
se érdekében nem lehet állatvásáro-
kat szervezni, annak, hogy Hargita 
megyében nincs ilyen piac, elsősor-
ban az az oka, hogy nincs állate-
gészségügyi engedéllyel rendelkező 
állatpiac Hargita megyében, és ilyen 
jellegű kérést sem kapott a szakha-
tóság – tudtuk meg az igazgatótól. 
Ladó Zsolt azonban kérdésünkre 
megjegyezte, ettől függetlenül a 
korábbi évekhez hasonlóan idén is 
vásárolhatnak disznót azok, akik 
vágni szeretnének.

Ódzkodnak a vásárlástól

A gazdák között azonban vannak 
olyanok, akik ódzkodnak a vásár-
lástól. „Szoktunk venni süldőket, 

de most már nem is merünk, és azt 
sem tudjuk, hogy egyáltalán sza-
bad-e. Ha valaki mer is, legfeljebb 
a szomszédjától vagy az utcából 
vásárol, a piacon már nincs bizalom 
se a vevőkben, se az eladókban” – 
fogalmazott lapunknak a témában 
egy kisebb gazdatömörülés vezetője 

korábban. Akkor megjegyezte azt is, 
hogy szomszédai, ismerősei többsé-
ge minden évben egy-három sertést 
nevel fel, hogy azt majd télen saját 
fogyasztásra feldolgozza, de idén 
egyikük sem tart disznót.

Egyébként a trichinellózis-tesz-
tek száma alapján évente rendsze-
rint mintegy 9000 disznót vágnak le 
Hargita megyében.

Maros megye: 
nyolcvanezer sertés

Maros megyében idén nemhogy 
csökkent volna, hanem – a fülszá-

mozások alapján – megduplázódott 
a sertések száma. Míg tavaly 38 000 
egyedet számlált a magángazdasá-
gokban tartott állomány, idén elérte 
a 80 000-et. Ez azonban nem valós 
növekedés, csak pontosabbá vált a 
nyilvántartás azáltal, hogy a ható-
sági szigor miatt a gazdák többsége 

komolyan vette fülszámoztatási kö-
telezettségét – tájékoztatott Kincses 
Sándor, a Maros Megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Igazgatóság vezetője. Aki sertést vá-
sárolna, az állatvásárok szervezésé-
nek betiltása ellenére is hozzájuthat 
élő állathoz, hiszen az állatmozgás 
nem korlátozott. A gazdák egymás 
között köthetnek üzleteket, sőt akár 
más megyéből is lehet sertést vásá-
rolni, ha az állatnak van fülszáma, a 
gazda pedig rendelkezik az adásvé-
telhez szükséges állategészségügyi 
dokumentumokkal – közölte a szak-
hatóság vezetője.

Lesz munkájuk a mészárosoknak
Nem csökken a háztáji disznóvágások száma Hargita és Maros megyében

• Hargita és Maros megyében nem lesz hatás-
sal az év végi háztáji disznóvágásra a hosszú 
hónapok óta tartó romániai sertéspestiskrízis. 
Maros megyében nemhogy csökkent volna, ha-
nem – legalábbis papíron – megduplázódott a 
sertésállomány a múlt évihez képest. Szakható-
sági információk szerint Hargita megyében nem 
nőtt, de számottevően nem is csökkent a háztá-
ji körülmények között tartott állomány mérete. „ Aki sertést vásárolna, 

az állatvásárok szervezé-
sének betiltása ellenére 
is hozzájuthat élő állat-
hoz, hiszen az állatmoz-
gás nem korlátozott.




