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Rekordarányban, mintegy 
negyven százalékkal drágult 
egy év alatt az étkezési burgo-
nya Romániában, ugyanakkor 
a termesztők számára szép 
profi tot hozó tavalyi esztendő 
ellensúlyozza a korábbi évek 
veszteségeit. A kézdivásárhelyi 
Burgonyanemesítő Kísérleti 
Állomás igazgatója, Mike Lujza 
szerint Erdély-szerte felérté-
kelődik a pityókatermesztés.

 » MAKKAY JÓZSEF

A z Országos Statisztikai In-
tézet (INS) adatai szerint 
tavaly az összes haszon-

növény közül a burgonya drágult 
a legtöbbet: egy év alatt mintegy 
negyven százalékkal emelkedett 
a fogyasztói ára. Az utóbbi öt év 
átlagában a krumplitermesztők 
számára a 2018-as esztendő hozta 
a legtöbb profi tot, ami némileg ki-
egyensúlyozta a korábbi évek vesz-
teségeit. Míg idén Háromszéken a 
pityóka nagybani ára 1,50–2 lej/kg, 
tavaly a gazdáktól 30–40 baniért 
vásárolták fel a viszonteladók.

„A burgonyatermesztés nem túl 
jó üzlet: a termelőknek csak úgy éri 
meg, ha több évre rendezkednek 
be, így a gazdagabb esztendők a 
sovány évek veszteségeit is kárpó-

tolják” – mondotta a Krónikának 
Mike Lujza mezőgazdasági kutató, 
a kézdivásárhelyi Burgonyanemesí-
tő Kísérleti Állomás igazgatója, aki-
vel a székelyföldi, illetve az erdélyi 
krumplitermesztés helyzetét vesz-
szük számba. A legtöbb romániai 
mezőgazdasági kutatóállomáshoz 
hasonlóan az elmúlt két évben a 
kézdivásárhelyi intézet helyzete is 
rendeződött, miután a kormány 
döntése értelmében 2017-ben át-
szervezték, adósságait rendezték, 
és kiszámítható szakminisztériumi 
fi nanszírozással helyzetbe hozták 
a kutatói tevékenységet és a vetőgu-
mó-termelést.

A KUTATÓ SZERINT EGYRE TÖBB MEGYÉBEN KEZD FELÉRTÉKELŐDNI A KRUMPLITERMESZTÉS PRESZTÍZSE

Csúcson az erdélyi burgonyatermesztés

Erdélyben a hazai krumplifajták a legkeresettebbek, a háromszéki az egyik legízletesebb burgonya

Egyre több erdélyi megyében termesztenek jó minőségű vető- és fogyasztási krumplit 

 » A háromszé-
ki vetőkrumplit 
egész Erdély-
ben keresik, a 
mostani készlet 
többszörösét 
is értékesíteni 
tudnák.

 » Mike Lujza 
szerint a krump-
litermesztés 
fellendülésével 
átértékelődik a 
vetőgumó előállí-
tása is.

A kézdiszéki intézet idén mindösz-
sze 150 tonna vetőgumót tud érté-
kesíteni, aminek több mint a fele a 
legkeresettebb erdélyi krumplifajta, 
a Gared, de van holland vetőgumójuk 
is. A háromszéki vetőkrumplit egész 
Erdélyben keresik, a mostani készlet 
többszörösét is értékesíteni tudnák, 
mert összehasonlítva például a Ke-
let-Európára kinemesített holland 
fajtákkal, a háromszéki krumpli igen 
ízletes. A Kelet- és Nyugat-Európát 
megjárt élelmiszerbotrány – misze-

rint a keleti EU-s tagállamok gyen-
gébb minőséget kapnak – tökélete-
sen ráillik a holland burgonyára is. A 
hollandok a kelet-európai országok 
számára több nagy hozamú, nagy 
gumójú, és magas víztartalmú bur-
gonyafajtát nemesítettek ki, amelyek 
viszont nem ízletesek, és meg sem 
közelítik a hagyományos erdélyi faj-
ták beltartalmát. Mike Lujza szerint 
ezeket a holland fajtákat sehol Nyu-
gat-Európában nem forgalmazzák, 
csak kizárólag Európa keleti felében 
terítik. „Mi is kénytelenek vagyunk 
ezekből importálni és vetőgumót ter-
melni, mert a Kárpátokon túli, déli 
megyékben van rá kereslet” – ma-

gyarázza a kutató. Noha a holland 
vetőgumófajták előállítása még a ku-
tatóállomás számára is túl költséges, 
a piaci kereslet miatt mégis megéri. 
A hazai fajtáknál nagyobb a hozama, 
és néhány nagyáruház számára nem 
a minőség, hanem az alacsonyabb 
felvásárlói ár a perdöntő.

Előnyben a hazai fajták
Erdélyben a helyi fajták vezetnek. 
A kívül piros, belül sárga húsú Gared 
a legkeresettebb, és az egyik legíz-
letesebb háromszéki krumpli, de jól 
elkel a Nemere, a Millenium és a Red-
sec is. A hazai választék ennél sokkal 
nagyobb, de a kutató szerint a terme-
lők néhány fajtát keresnek, amihez 
hozzászoktak már, ami ízletes, és jó a 
hozama is. A mezőgazdasági minisz-
térium AFIR-programjában jó eséllyel 
lehet krumplitermesztési támogatás-
ra pályázni, aminek feltétele, hogy 
a termelő a kutatóállomásokon ke-
resztül megvásárolható hazai fajtákat 
használjon. A vetőgumó-termelést a 
szakminisztérium hektáronként 1500 
euróval támogatja.

Erdélyben ma már nem csak a Csí-
ki-medencére, Háromszékre, illetve 
a Barcasárga korlátozódik a jó minő-
ségű vető-, illetve fogyasztási krumpli 
előállítása. A kutató szerint kezd ki-
épülni a Kolozs és a Szilágy megyei 
krumplitermesztés hírneve is: az 
észak-erdélyi megyékben is egyre töb-
ben látnak fantáziát a burgonyater-
mesztésben. A Kolozs megyei Ma-
gyarlónán egyelőre a viszonylag szűk 
körben keresett bioburgonya term-
esztésével is próbálkoznak, amely 
permetezés hiányában új gépesített 
technológiát feltételez, amivel a leg-
veszélyesebb kártevőt, a kolorádóbo-
garat el tudják távolítani a növényről.

Mike Lujza szerint a krumpliter-
mesztés fellendülésével átértékelő-
dik a vetőgumó előállítása is, amihez 
a tudományos előírások szerint zárt 
zónákra lenne szükség, olyan ha-
tárrészekre vagy településekre, ahol 
nem lehet étkezési burgonyát ter-
meszteni. Ez Romániában egyelőre 
nehezen kivitelezhető, de várhatóan 
ezzel kapcsolatban is megszületik 
a szükséges szakminisztériumi sza-

bályozás, ahogyan ez Nyugat-Euró-
pa-szerte régóta működik. Hasonló 
próbálkozás a kommunizmus idején 
volt a Kolozs megyei Gyaluban, ahol 
speciális vetőgumó-előállítási öveze-
tet hoztak létre.

Gépesítve érdemes termelni
A hiányzó, és emiatt egyre drágább 
hazai munkaerő miatt csak az a ter-
melő tud hosszabb távon piacon ma-
radni és profi tot termelni, aki a teljes 
technológiát gépesíti a vetéstől a be-
takarításig – véli a kutató, aki azt is 
elmondja, hogy öt hektárnál kisebb 
területen nem igazán lehet jövedel-
mezően termelni. „Egy hektár burgo-
nya gépesített termesztése mintegy 15 
ezer lejes beruházást igényel. Ahhoz 
legalább 30 tonnás hektárátlag kell, 
hogy a termelőnek megérje befek-
tetni” – magyarázza a szakember, 
aki azt is hangsúlyozza, hogy a bur-
gonyatermesztés jövedelmezőségét 
csak több év átlagában lehet értékel-
ni, hiszen nagyüzemekben is előfor-
dul, hogy egy-egy teljesen ráfi zetéses 
évet zárnak. Kezdő termelőknek azt 
javasolja, hogy kisebb területeken 
próbálkozzanak, és csak úgy álljanak 
rá tartósan burgonyatermesztésre, 
ha értenek hozzá, illetve kitanulják 
ennek tudnivalóit. „Több olyan ag-
rárvállalkozót ismerek, akik évek óta 
minden jövedelmüket visszaforgat-
ják gépparkba, mert rájöttek, hogy 
megfelelő gépek, gépsorok nélkül 
semmire nem mennek, annyira drá-
ga a kézi munka. Ha elég kitartóak, 
és beszerzik a termesztéshez szüksé-
ges teljes gépparkot, akkor már lehet 
hosszabb távra tervezni – magyaráz-
za a kutató.

Nő a felvevőpiac
Az országban jelenleg két burgonya-
feldolgozó nagyüzem működik, ahol 
fűszerezett krumpliszirmot (chipset) 
gyártanak. A két regáti nagyvállalat 
mintegy 2700 hektáron termeltet szer-
ződéses rendszerben ipari burgonyát. 
„A csíki sört gyártó csíkszentsimoni 
vállalat elkezdte az ország harmadik 
krumplifeldolgozó üzemét építeni. 
Amikor ez megépül, a Hargita megyei 
burgonyának biztos felvásárlója lesz, 
nem kell többé Bukarestbe szállítani 
az árut az ottani vállalathoz” – fo-
galmaz Mike Lujza, aki úgy látja, a 
burgonyaágazatnak már most biztos 
piaca van Romániában. „Kovászna 
megyében a nagyobb farmok szövet-
kezetbe tömörültek, hogy jobb áron 
értékesítsék kínálatukat. Az utóbbi 
években nálunk és a Barcaságban 
is több raktárépület, hűtőház épült, 
ahonnan az ország több nagyáruhá-
zát ellátják burgonyával egész évben. 
Ma már olyan nagybani felvásárló is 
van, aki begyűjti a kisebb termelők 
terményét, amit szortíroz, csomagol 
és továbbítja az üzleteknek” – magya-
rázza a kutató. A piac és a termelők 
is egyre inkább szerveződnek,  ezzel 
magyarázható, hogy egyre kevesebb 
az importkrumpli az üzletek polcain. 
A kísérleti állomás igazgatója szerint 
minden országban kialakultak azok 
a helyi fajták, amelyek a helyi piacot 
uralják, és ez a járható út Románia 
számára is.
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