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H I R D E T É S

 » „Nagy hó az 
osztrákoknál, 
a szlovéneknél 
és a cseheknél 
van, nálunk 
ez a normális, 
ami lehullott, 
sőt egyenesen 
jó. Azt szokták 
mondani, hogy 
ha jó a tél, akkor 
a nyár is az lesz, 
így egyelőre 
semmilyen pa-
naszunk nincs” 
– fogalmazott 
Török Jenő.

KEDVEZ AZ IDŐJÁRÁS A MEZŐGAZDASÁGNAK

Hótakaró óvja a vetést

Megszokottnak mondható az 
elmúlt időszakban lehullott 
hómennyiség, amely védi a 
tavaly ősszel elvetett, majd 
kikelt gabonaféléket a fagytól. 
Az őszi száraz hónapok miatt 
is nagy szükség volt a téli 
csapadékra.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

H a a közutakon való közle-
kedésnek nem is, a mező-
gazdaságból élőknek jól jött 

az elmúlt időszakban lehullott 
hómennyiség – vallják a szakem-
berek. Mint Török Jenő, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Igazgatóság vezetője rá-
mutatott, a székelyföldi megyében 
például jelenleg huszonhat centi-
méteres a hóréteg Csíkszeredában, 
huszonnégy Székelyudvarhely kör-
nyékén és tizenhét Gyergyóalfalu-
ban. Ez összességében nem számít 
soknak, sőt ez kellene hogy legyen 
a normális, inkább csak az utób-
bi években lehullott kevés hóhoz 
képest vastag a mostani hóréteg. 
Meglátása szerint talán csak de-

Jótékony. Ekkora hónak kellene lennie egész télen, hiszen fontos, hogy az őszi vetést védje a fagytól

cemberben esett valamivel több 
csapadék a megszokottnál, de az 
sem baj, hiszen augusztustól no-
vemberig szárazság volt, így van 
mit pótolni. „Nagy hó az osztrá-
koknál, a szlovéneknél és a cse-
heknél van, nálunk ez a normális, 
ami lehullott, sőt egyenesen jó. Azt 
szokták mondani, hogy ha jó a tél, 
akkor a nyár is az lesz, így egyelőre 
semmilyen panaszunk nincs” – fo-
galmazott az igazgató. 
A hóréteg azért is hasznos, mert 
biztonságot nyújt az ősszel elve-
tett, majd időközben kikelt gabo-
naféléknek, így azok nem fagynak 
meg. „Kissé nehezen keltek ki az 
őszi vetések a szárazság miatt, de 
azok legalább biztonságban van-
nak” – jegyezte meg Török Jenő. 
Szerinte az is jó, hogy ezen a télen 
nem voltak nagy fagyok, vagyis 
a hőmérséklet nem esett mínusz 
húsz Celsius-fok alá. Megjegyezte 
ugyanakkor, hogy ha az időjárási 
viszonyok kedvezők maradnak, 
akkor az ősszel ki nem kelt ma-
gok is fejlődésnek indulhatnak. 
Kivéve azokat a gabonaféléket, 
amelyeket a gazdák szándékosan 
későn vetettek el, azok egyértel-
műen tavasszal fognak kikelni.
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 » BÁLINT ESZTER

A StartUp Nation 2018 program 
keretében több mint 14 ezer pá-

lyázatot már fel is töltöttek a kis- és 
közepes vállalkozásokért felelős mi-
nisztérium által megnyitott applikáci-
óba, és több mint 20 ezer felhasználó 
regisztrált – vont mérleget a kormány-
program eddigi tapasztalataiból teg-
napi bukaresti sajtótájékoztatóján 
Ștefan-Radu Oprea, a tárca vezető-
je. A program applikációját – mint 

Gőzerővel rajtolt a StartUp Nation

 » A programra 
idén 2 milliárd lejt 
irányoztak elő, 
amiből 100 000 
vállalkozót fi nan-
szírozhatnak.

ismert – 2018. december 27-én nyi-
tották meg, és 2019. február 12-én 19 
órakor zárják majd le.

A 2018-as Start-Up Nation program 
keretében a 2017. január 30-a után 
létesített, termelés, kreatív ipar, szol-
gáltatások vagy kereskedelem terén 
tevékenykedő cégek pályázhatnak 
legfeljebb 200 ezer lejes vissza nem 
térítendő támogatásra. A programra 
idén 2 milliárd lejt irányoztak elő, 
amiből 100 000 vállalkozót fi nanszí-
rozhatnak.




