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Egyenlő a nullával
Rejtélyes gyümölcshullás tizedeli az amúgy is szegényes termést
• Idő előtt lehull a 
szilva a fákról, de a 
szilvahimlőre utaló 
jelenség a betegségre 
ellenálló fajták, sőt az 
alma esetében is ész-
lelhető – még a gyü-
mölcstermesztésben 
nagy tapasztalattal 
rendelkező szakem-
ber sem érti, hogy mi 
történik a gyümölcs-
fákkal. A rejtélyes okú 
terméskiesés Er-
dély-szerte általános.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

R ájár a rúd idén a gyümölcs-
termesztőkre: előbb a tava-
szi fagyok tizedelték meg a 

virágzást, majd a csapadékos idő-
járás miatt elmaradt a beporzás, 
most pedig az a kevés gyümölcs is 
lehull a fákról, ami valahogy mégis 
kifejlődött. „A gyümölcstermés idén 
szinte egyenlő a nullával, ahogy 
szokták mondani. Ami van, az is 
potyog le, aminek még én se tudom 
az okát. Sokfelé járok, beszélgettem 
gyümölcstermesztőkkel, mindenhol 
ez a helyzet” – fogalmazott lapunk-
nak Székely Csaba agrármérnök, 
aki számos gyümölcsfajtát ter meszt 
nyikómalomfalvi gyümölcsösében. 
Az általános terméskiesés magya-
rázata ismert: erős lehűlés volt 
a gyümölcsfák virágzásakor – a 
Nyikó-mentén például április 16-
án és 20-án fagypontra csökkent a 
hőmérséklet –, ami meggyérítette 
a virágzást, a körte esetében már 
akkor odalett a várható termés. 
Ezt követően beállt egy kéthetes 
csapadékos, hűvös idő, amikor a 
nappali csúcshőmérséklet sem volt 
több 9-10 Celsius-foknál, az pedig 
nem volt elegendő ahhoz, hogy 

megtörténjen a beporzás, mert nem 
repültek a beporzó rovarok, és nek-
tártermelés sem volt, mert ahhoz is 
kell legalább 12 fok. Ezt megerősít-
hetik a méhészek is – jegyezte meg 
a szakember –, akik épphogy nem 
mesterségesen kellett táplálják mé-
heiket abban az időszakban.

A gyümölcshullás okára viszont 
nincs magyarázat. A jelenség a szil-
va esetében tapasztalható erőtelje-
sebben. Amint azt Székely Csaba 
elmondta, az elmúlt négy hétben 
más gyümölcstermesztők is hívták, 
arról érdeklődve, hogy mi történik 
a szilvafákkal, miért hull le róluk a 
gyümölcs. A szilvahimlő produkál 
hasonló jelenséget, de idén a ví-
rusos megbetegedésre ellenállóbb 
fajták esetében is bekövetkezik a 
viaszos érés, majd az idő előtti gyü-
mölcshullás, ezért tanácstalanok 
még a szakemberek is – tudtuk meg 

Székely Csabától, aki a nyüvesedést 
is kizárta az okok közül, ugyanis a 
lepotyogott gyümölcsök e tekintet-
ben sértetlenek. Tanácstalanságát 
csak fokozza, hogy az almatermés 
esetében is ugyanezt tapasztalják. 
„Nagy dolog, ha valakinek idén 
lesz gyümölcstermése” – fogalma-
zott, hozzáfűzve, hogy a napokban 
járt Magyarországon, és útközben 
megtekintette a kerteket, gyümöl-
csösöket, de Erdély-szerte nemigen 
roskadoznak a fák a terméstől. Az ő 
gyümölcsöse már közel húszéves, de 
mint mondja, olyan gyenge termése 
még egy évben sem volt, mint idén.

A diófák sem úszták meg

Betegek a diófák is, amelyeken 
ugyan van termés, de a leveleik meg 
vannak barnulva, feketedve. Ezt 
egy baktériumos, illetve egy gom-

bás fertőzés okozza, amely a termés-
ben nem tesz kárt, de a tavaszi, nyár 
eleji hűvös, csapadékos időjárás 
miatt nagyon elterjedt. A növény-
betegség rendkívül fertőző, ezért az 
agrármérnök azt tanácsolja minden 
gondos gyümölcstermesztőnek, 
hogy a szüret után, mielőtt a levelek 
lehullnának a fákról, feltétlenül vé-
gezzenek el egy rezes zárópermete-
zést, ami a baktériumos és gombás 
megbetegedések ellen is jó.

Az egyetlen gyümölcs, amely 
esetében jó termés várható, az a 
szőlő. Amint azt a szakember el-
mondta, ez annak köszönhető, hogy 
ezen a vidéken későn, május máso-
dik felében, június elején virágzik a 
gyümölcs, így azt már nem érintet-
te a tavaszi fagyok és a csapadékos 
időjárás káros hatása.

A gyümölcshullás okára 
nincs magyarázat. A jelenség a 
szilva esetében tapasztalható 
erőteljesebben
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» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.
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Gede Ildikó elköszönt
Mérföldkő volt az idei új kenyér 
ünnepe mind a székelyudvarhe-
lyi belvárosi gyülekezet, mind 
pedig a parókus lelkipásztora 
számára: a nyugdíjba vonuló Ge-
déné Kudla Ildikó négy évtizedes 
hivatásáért és tizennyolc évnyi 
udvarhelyi szolgálatáért is hálát 
mondtak.  Gede Ildikó segédlel-
készként Nagybányán kezdte. 
Mezőségen érezte meg valójá-
ban, mit jelent lelkipásztornak 
lenni. Aztán a szilágysági Bog-
dándon, illetve Szilágykövesden 
folytatta, ott teljesedett ki a 
szolgálata. Leghosszabb ideig, 
tizennyolc éven át Székelyud-
varhelyen szolgált. A nyugdíjba 
vonuló lelkipásztor hiszi, az 
igehirdetés eredménye a fontos, 
az a kettős hatás, amivel Isten 
elvezeti az őt hallgatókat termé-
szeti és lelki világába. Először 
Neki mondott hálát a lelki kenyé-
rért, majd a lelkipásztortestvé-
reknek a közös szolgálatért. A 
Székelyudvarhelyi Református 
Egyházmegye képviseletében 
Kántor Csaba püspökhelyettes, 
esperes köszönte meg Gede 
Ildikó elhivatott szolgálatát. 
Majd Lőrinc József nyugalma-
zott tanár, illetve Szécsi Mózes, 
a gyülekezet főgondnoka szólt 
a fél emberöltőt lezáró életsza-
kasz fordulóján a lelkésznőhöz. 
(Molnár Melinda)

• RÖVIDEN 

Már kiszámolta a munkaügyi 
minisztérium a szeptemberi 

emelt összegű nyugdíjakat, és az 
erre szánt forrásokat ettől a héttől 
kezdődően utalja át a tárca a Ro-
mán Postának. Marius Budăi tárca-
vezető a hétvégén úgy nyilatkozott, 
szeptember elsejétől kapják kézhez 
az érintettek a megemelt idősko-
ri juttatást. Arra a kérdésre, hogy 
mikor jelennek meg a nyugdíjtör-
vény alkalmazásának módszertani 
szabályai, illetve mikor írják ki a 
versenytárgyalást egy új informa-

tikai rendszerre, Budăi közölte: 
„egy, legtöbb két héten belül”. A 
miniszter nyomatékosította, hogy 
a nyugdíjtörvény gyakorlatba ül-
tetése, a nyugdíjak újraszámolása 
érdekében az első szakaszban lega-
lább 500 ember alkalmazására lesz 
szükség, ehhez már elkezdődött a 
toborzás, meghirdettek néhány ál-
lást. A kormány 2018-ban 1 100 lejre 
emelte a nyugdíjpont értékét a 2016-
os 816 lejes szintről, a nyugdíjpont 
értéke pedig idén szeptember else-
jétől 1 265 lejre nő. 

Pénz emelt nyugdíjakra 2001 szeptember

2002 szeptember

2003 szeptember

2004 szeptember

2005 július

2006 szeptember

2007 szeptember

2008 október

2009 október

2010 január

2011 január

2012 január

2013 január

2014 január

2015 január

2016 január

2017 január

2018 január

2018 július

1.762.482 régi lej (176,2 lej)

2.161.928 régi lej (216,1 lej)

2.472.138 régi lej (247, 2 lej)

2.869.507 régi lej (286, 9 lej)

295,5 lej

339,3 lej

416 lej

697,5 lej

732,8 lej

732,8 lej

732,8 lej

732,8 lej

762,1 lej

790,7 lej

830,2 lej

871,7 lej

917,5 lej

1 000 lej

1 100 lej

Évszám 1 nyugdíjpont értéke lejben

A NYUGDÍJPONTOK ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA

2019 szeptember 1 265 lej

1 775 lej

1 875 lej

2020 szeptember

2021 szeptember

*
*

*
* tervezett




