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Életet ment az elővigyázatosság
Figyelni kell a mérges gombákra, jobb elkerülni a bajt
• Tövisalját, májusi

Ha a legkisebb kétely is felmerül,
ne szedjük le a gombát.
Fontos az elővigyázatosság

pereszkét, jövő hónaptól pedig már rókagombát is szedhetünk erdeinkben, ám
nagyon fontos, hogy
mielőtt elindulnánk,
alaposan tanulmányozzunk egy gombahatározót, amit akár
magunkkal is vihetünk, és a helyszínen
használhatunk.
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M

álnási András, a Málnási
László Gombászegyesület
elnöke érdeklődésünkre
elmondta, az ehető gombák többségének mérgező párja is van, és
ezeket sok esetben csak a szakember vagy a gombákat jól ismerő,
tapasztalt személy tudja megkülönböztetni egymástól. Érdekes
például, hogy a csiperkére, amelyet a legtöbb ember ismer, és azt
tartja, hogy nincs mérgező „párja”, nagyon hasonlít a gyilkos
galóca fehér változata. Azzal az
eltéréssel, hogy a gyilkos galóca
kalapjának alsó részén lévő lemezkék mindig fehérek, a csiperkéé viszont a rózsaszín árnyalatától a barnáig terjed. Elég, ha csak
egy darab bekerül az ételbe, máris
mérgezést okoz, akár halált is.

Ha megszólal a vészcsengő
„Ha a legapróbb kétely is felmerül bennünk egy gombával kapcsolatban, ha
bizonytalanok vagyunk, hogy ehető-e
vagy sem, akkor ne fogyasszuk el”
– figyelmeztetett a marosvásárhelyi
gombaszakértő, hozzátéve, hogy most
még kevés a mérgező gomba, több az
ehető, de azért nem árt fi gyelnünk. A
gyilkos galócából elég, ha csak a kalap egy darabkája kerül be a többi közé, és elfogyasztva az egész család ha-

lálát okozhatja. ,,A gombamérgezéssel
azonnal forduljunk orvoshoz, siessünk a kórházba, ott ellátnak bennünket. A gyilkos galócára azonban nincs
ellenszer, az orvostudomány még nem
tud mit kezdeni a mérgezésével, ezért
az halálos” – figyelmeztetett Málnási.
A szakember azt javasolja, minden
esetben őrizzünk meg egy-két darabot
abból a gombából, amit elkészítünk,
hogy ha történne valami, megmutathassuk az orvosnak, mit ettünk, mi
okozta a rosszullétet.

Vizsgáljuk át alaposan
Kérdésünkre, hogy mit ajánl, piacon,
országút szélén merjünk-e gombát
vásárolni, a gombászegyesület elnöke azt válaszolta, hogy csak akkor tegyük ezt, ha ismerjük a gombát, amit
megvételre kínálnak. „A gombagyűjtők általában jól ismerik a gombákat,
de kivétel mindig akad. Ha az egész
család kimegy gombászni, felnőttek,
fi atalok együtt, elég, ha egy gyerek
nem ismeri kellőképpen a mérgező

gombát, leszedi, bekerül a többi közé, mi sem ismerjük, és bizalommal
elfogyasztjuk. Ezért otthon mindenképp vizsgáljuk át alaposan, vagy
egy szakértővel nézessük meg” – hívta fel a figyelmet Málnási András, aki
hasonló eljárást javasol a piacon vásárolt gomba esetében is. A könyvesboltokban kapható gombahatározó
zsebkönyv, azt mindenki vegye meg,
aki szereti a gombát, akár saját maga
szedi az erdőben, akár csak megvásárolja – tanácsolta a szakember.

A tavalyinál több területre igényeltek támogatást a Hargita megyei gazdák

A

kárcsak tavaly, idén is több
mint 26 ezer gazda nyújtotta
be támogatási kérelmét a Hargita
Megyei Mezőgazdasági Intervenciós
és Kifi zetési Ügynökségnél (APIA)
a szerdai határidőig. A kifi zetések
decemberben lesznek esedékesek.
Problémamentesen zárult a terület-

alapú támogatások igénylésének időszaka május 15-én a Hargita Megyei
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnél (APIA). Haschi
András intézményvezető elmondta,
úgy szervezték meg a kérelmek elfogadását, hogy egy alkalommal sem
alakult ki tumultus az intézményük-

ben, utolsó napra is kevesen hagyták az igénylések benyújtását. Mint
megtudtuk, idén több mint 26 400
gazda kérte az egységes területalapú
támogatást, hasonlóan, mint tavaly.
Ugyanakkor az elmúlt évben jegyzett
közel 180 ezer hektárhoz képest idén
több mint 181 ezer hektárnyi területre
kértek támogatást.

Még lehet módosítani
Mint már a gazdák megszokhatták,
idén sem lesz határidő-hosszabbítás, így végleg lezárult a kérelmezési
időszak. Azonban a gazdáknak lehetőségük van május végéig szankciók
nélkül, június 16-ig pedig szankciókkal módosítani a kérelmen. „Ha
181 ezer hektár területre igényeltek támogatást,
valamivel többre, mint tavaly
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nőtt a gazda területe, vagy éppen
ellenkezőleg, kevesebb lett, esetleg
egyéb változtatni való van, lehet még
módosításokat eszközölni a kérésben
a fenti időpontok szerint” – magyarázta az igazgató. Ellenőrzésekre leghamarabb egy hónap-másfél hónap
múlva lehet számítani. „Egyelőre
a dokumentumok rendbetételével
foglalkozunk” – tette hozzá. A kifi -

zetésekről érdeklődve elmondta, valószínűleg decemberre várható, hogy
utalják a támogatásokat, az értékekről azonban semmi pontosat nem
tud, még nincs erről döntés. Tavaly
Hargita megyében összesen 80 millió euró összeget utaltak a gazdáknak mezőgazdasági juttatásként az
összes támogatási formát figyelembe
véve. (Barabás Hajnal)
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