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Székelyföld ökológiai nagyhatalom?
Kertészeti Szakmai Napok Csíkmadarason
• Az ökológiai gazdál-
kodásról is szó volt a 
csíkmadarasi Kerté-
szeti Szakmai Napok 
pénteki előadásain. 
Mint a témagazda 
tudatta, Székelyföldön 
minden adott az ökoló-
giai gazdálkodáshoz, 
sőt ökológiai nagyha-
talommá is válhatna, 
ehhez azonban gon-
dolkodásmód-váltásra 
van szükség.

ISZLAI KATALIN

Második alkalommal szervez-
te meg háromnapos szakmai 
rendezvényét a csíkmadara-

si Garden Proiect kertészet, amelyen 
ismert hazai és anyaországi szak-
emberekkel közösen vitatták meg 
az aktuális témákat, problémákat. A 
Kertészeti Szakmai Napok második, 
pénteki napjának délelőtti előadása-
ira mi is ellátogattunk.

Elsőként Becze István, a Székely 
Gazdaszervezetek Egyesületének el-
nöke mutatta be a székelyföldi falu-
gazdász-hálózatot. Elmondása sze-
rint Homoródfürdőn kezdődött el 
2010-ben a három székelyföldi megye 
(Hargita, Kovászna és Maros) vezető-
sége támogatásával a gazdaszerveze-
tek összefogása, amelyet akkor egy 
együttműködési nyilatkozat aláírá-
sával szentesítettek a jelenlévők. A 
három megye összefogását tavaly a 
Székely Gazdaszervezetek Egyesüle-
tének létrehozásával tették hivatalos-
sá, amelynek célja egy átfogó tanács-
adói hálózat kiépítése. Azt szeretnék, 
ha a három megye összes magyar-
lakta településéből lennének tagjaik, 

hogy mindenhol szakmai segítséget 
nyújthassanak a gazdáknak. A mi-
nőségi szakmai tanácsadás érdeké-
ben különböző szakterületekről húsz 
falugazdászt foglalkoztat az egyesü-
let, amelynek egyik legfőbb jövőbeli 
terve egy agrárkataszter kidolgozása, 
hiszen az egységes székelyföldi straté-
giák kialakításához tudni kell, hogy a 
térség negyvenezer gazdája pontosan 
mivel foglalkozik.

Tudnivalók az ökológiai 
gazdálkodásról

A bemutató után az egyesület egyik 
falugazdásza, Ladó Hunor kertész-
mérnök tartott előadást az ökológiai 
gazdálkodás jelentőségéről Székely-
földön. Mint felelevenítette, a mező-
gazdaság általános felfogás szerint 
a talaj művelésére vonatkozik, illetve 
az igyekezetről, hogy távol tartsuk 
a gazdasági szempontból haszon-
talan növényeket, a kórokozókat és 
kártevőket. A beavatkozás azonban 
manapság nagy üzemanyag-igényű 
gépi munkákat, vegyszeres kezelése-
ket, műtrágyák használatát jelenti. A 
durva beavatkozások és idegen, kár-

tékony anyagok miatt mára globáli-
san sérültté váltak a mezőgazdasági 
területek. Ez ellen nyújt megoldást 
az ökológiai gazdálkodás, amely egy 
műtrágya és (szintetikus) növény-
védő szerek nélküli, a természetes 
biológiai ciklusokra, szervestrágyá-
zásra, biológiai növényvédelemre 
alapuló gazdálkodási forma. Az eu-
rópai mezőgazdasági területek 5,7 
százalékán folytatnak ökológiai gaz-
dálkodást, ami 10,2 millió hektárt je-
lent, ehhez Románia 2,1 százalékkal 
járul hozzá. Arról, hogy Székelyföld 
mezőgazdasági területeinek hány 
százalékán folytatnak ökológiai gaz-
dálkodást, csak a későbbiekben lesz 
pontos adat. A székelyföldi mezőgaz-
dasági földterületek művelési ágak 
szerinti megoszlásáról azonban már 
a pénteki előadáson is pontos adatok 
hangzottak el. 

Székelyföldi adatok

Székelyföld 13 ezer négyzetkilomé-
teres (1 300 000 hektár) területének 
több mint fele, azaz 58,2 százaléka 
mezőgazdasági terület, 33 százaléka 
erdő, és 8,8 százaléka egyéb (beépí-

tett vagy ipari területek, utak stb.). 
Ez utóbbi, egyébnek nevezett kate-
gória 114 400 hektárt tesz ki, a 33 
százaléknyi erdő 429 ezer hektárt, a 
mezőgazdasági területek pedig a kö-
vetkezőképpen oszlanak meg: szántó 
(23 százalék, 299 ezer hektár), legelő 
(20 százalék, 260 ezer ha), kaszáló 
(15,5 százalék, 201 ezer ha), gyümöl-
csös (0,5 százalék, 6500 ha) és szőlő 
(0,2 százalék, 2600 ha). Ladó Hunor 
szerint az adatokból az látszik, hogy 
a kaszálók és a legelők túl nagy szá-
zalékot tesznek ki Székelyföld terüle-
téből, hiszen ezek csak kimondottan 
az állattenyésztéshez szükségesek.

Számottevő adottságok

A szakember szerint továbbá Szé-
kelyföldnek négy olyan számottevő 
adottsága is van, amelyet nem ér-
tékelünk eléggé. Az egyik ilyen az 
éghajlat, ami az elmúlt évek válto-
zásai ellenére továbbra is kiegyen-
súlyozott. Azt is megtudtuk, hogy a 
székelyföldi évi középhőmérséklet 
általában 7,1 és 7,6 Celsius-fok között 
alakul. A leghidegebb hónapunk a ja-
nuár (ennek középhőmérséklete –3 és 

–10 fok között alakul), a legmelegebb 
pedig a július (10–19 Celsius-fok). Az 
sem elhanyagolható, hogy sok más 
európai országgal ellentétben sok-
kal több napsütésben részesülnek a 
mezőgazdasági területek: Románi-
ában 1500–2000-re tehető évente a 
napsütéses órák száma. Az évi átla-
gos csapadékmennyiség 500–1200 
milliméter (1 mm csapadék egy négy-
zetméteren egyenlő 1 liter vízzel). Az 
éghajlat mellett a talaj a térség másik 
erőssége, hiszen igen sokrétű, a bar-
na erdőtalajtól a csernozjomig több 
fajtája is megtalálható. További erős-
ség a vízkészlet, hiszen számos patak 
és folyó található a térségben, illetve 
irigylésre méltó a térség természetes 
ökoszisztémája is. Ennek fényében 
a szakember szerint Székelyföldön 
minden adott az ökológiai gazdál-
kodáshoz, amely gazdasági kiugrási 
lehetőséget jelenthetne a térség szá-
mára, sőt ökológiai nagyhatalommá 
is válhatna. Ehhez azonban gondol-
kodásmód-váltásra van szükség, és 
fontos lenne annak felismerése, 
hogy ezt csak szövetkezetben, kö-
zös stratégiával és tervvel lehet 
megvalósítani. 

E gyedi mezőgazdasági kiállítás 
megszervezését vállalta fel a Pro 

Economica Alapítvány, amely a fi atal 
gazdák ötletét felkarolva olyan ren-
dezvényt szeretne – májusban –, ahol 
a család apraja-nagyja talál érdekes 
látnivalót és nem utolsósorban fi nom 
kóstolnivalót. Az ötletgazdák nevében 
Birtalan István, a Maros Megyei Ifj ú-
sági Egyeztető Tanács elnöke tudatta, 
korábban megszervezték az agráraka-
démiát, amelyen kétszázötven mező-
gazdasággal foglalkozó fi atal gazda 
kapott lehetőséget az ismerkedésre, 
szakmai előadások hallgatására, jól 
menő vállalkozások megtekintésére. 
Ezeken a találkozókon fogalmazódott 
meg az ötlet, hogy jó lenne egy nagy-
szabású rendezvényen bemutatkoz-

ni, találkozni, tapasztalatot cserélni, 
megismerni a legújabb, mezőgazda-
sággal kapcsolatos tudnivalókat, a 
legmodernebb gépeket és eljárásokat. 
Így született meg az Agromania mező-
gazdasági kiállítás ötlete, amelynek 
már helyszíne is van, Sáromberke, idő-
pontja pedig május 18–19.

A Pro Economica Alapítvány ügy-
vezetője, Kozma Mónika kiemelte, 
egyedi rendezvényt szeretnének, ahol 
a szakmai kamarák, a neves termelők 
képviselői találkozhatnak, ahol kis-
előadások lesznek az újdonságokról. 
Ugyanakkor azt is szeretnék, hogy ez 
egyben családi rendezvény is legyen, 
ahol minden családtag talál kedvére 
való látnivalót és elfoglaltságot. Az 
alapítvány célja, hogy a mezőgazda-

sággal foglalkozókat támogassa, és 
hozzásegítse őket, hogy versenyképe-
sek legyenek, hatékonyan műveljék a 
rendelkezésükre álló földet. Ez a ren-
dezvény is ezt a célt szolgálja, hiszen 
részben népszerűsíti a helyi terméke-
ket, lehetőséget teremt a nagygazdák-
nak és a kistermelőknek a bemutat-
kozásra, ugyanakkor közelebb hozza 
egymáshoz a mezőgazdaságból élőket 
a fogyasztókkal. A májusi mezőgazda-
sági kiállításra március 15. és április 
15. között lehet bejelentkezni terme-
lőkként, kiállítókként. Mivel a Sárom-
berke és Sárpatak között fekvő terület 
nagyon tágas, nem korlátozzák a je-
lentkezők számát, azt szeretnék, hogy 
minél többen menjenek el és mutassák 
be termékeiket. (Simon Virág)

Új mezőgazdasági kiállítást terveznek májusra
Winkler Gyula és Vincze Loránt befutó helyeken
Meglepetést hozott az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsának pénteki 
ülése, amelyen a szervezet európai parlamenti jelöltlistájáról dön-
töttek. Az eddig is EP-képviselőként tevékenykedő Winkler mellett 
Vincze Lóránt, a FUEN elnöke kapta meg a másik befutó helyet, a 12 
éve európai parlamenti képviselői mandátummal rendelkező Sógor 
Csaba csak az ötödik helyre került a listán.  A testület ülése után tartott 
sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, a titkos 
szavazás eredményeképpen a harmadik helyet Hegedüs Csilla kultú-
ráért felelős ügyvezető alelnök, a negyediket pedig Oltean Csongor, a 
Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke szerezte meg. A szövetségi 
elnök beszámolója szerint a szavazás során sorrendben voksoltak a 
SZÁT jelen lévő tagjai a helyekről. Az első helyről rendezett szavazáson 
Winkler Gyula 22 szavazatot kapott a leadott 33-ból, a 2. helyről döntő 
voksolásnál Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 
(FUEN) elnöke húszat, a 3. helynél Hegedüs Csilla 22-t, a 4. helynél 
Oltean Csongor javára 17-16-os arány alakult ki, míg Sógor Csaba 16 
szavazattal végzett az 5. helyen. Sógor Csaba közösségi oldalán úgy 
értékelte: megvonták tőle a bizalmat. (Balogh Levente)
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