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Igényes gazdák, minőségi állomány
Kászonba gyűjtötték össze a vörös pofájú berke juhállomány legjavát
• Kászonaltízen le-

egyik ilyen alaptevékenység. Ezért
is tartja lényegesnek a minőségi állományt a Kászonokban is, főleg ha
pályázati támogatással elkészül a
vágópont is. Az előadások és az állomány szemléje mellett sok érdeklődőt vonzott a juhnyíró verseny is,
amelyben a fi atalabb gyergyói versenyzők felülmúlták a tapasztaltabb
kászoni juhászokat, az első helyezett alig több mint nyolc perc alatt
nyírta le három juh gyapját.

hetett megszemlélni
szombaton a vörös
pofájú berke juhállomány legjavát, amelyet szakmai zsűri
értékelt. A második
Vörös Pofájú Berke
Kiállítás szervezői
és résztvevői szerint
látszik a fejlődés, viszont a juhtenyésztés
változások előtt áll.

Hiányszakma a pásztor
és a fejőember
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ondosabban, igényesebben
tartott állatokat versenyeztettek a kászonaltízi labdarúgópályán megrendezett kiállításon – ezeket a tapasztalatokat
osztották meg a rendezvény résztvevői. Több volt a kiállító is, a tavalyi
negyvennégy résztvevő után most
közel hatvanan, csíki és háromszéki
gazdák hoztak el vörös pofájú berbécseket és anyaállatokat, amelyeket a pályán felállított karámokban
lehetett megszemlélni. Díjazták a
legszebb berbécseket és anyaállatokat, de a legápoltabb juhokat is.

Látványos a fejlődés
A zsűri többek között a fajtajelleget,
testméretet, a gyapjú minőségét és
színét, valamint az ápoltságot is fi gyelembe vette az értékelésnél, és ebben a

Versenyszintű nyírás. A tavalyi
negyvennégy résztvevő után
most közel hatvanan mutatták
be állataikat

tekintetben is látszik az előrelépés – ez
a véleménye Rákossy Zsigmond csíkpálfalvi tenyésztőnek, aki tavaly is ott
volt az első kiállításon. „Minőségben
talán még látványosabb a fejlődés, mert
egyre szebb juhokat hoznak a gazdák.
Ráéreztek arra, hogy mit kell idehozni,
hogy kell felkészülni egy ilyen kiállításra. Tavaly is voltak szakmai előadások,
a gazdák látták a pontozást, hogy miben kell javulniuk, így igyekeznek a minőségre törekedni” – emelte ki. Szerinte
a vörös pofájú berke juhot mint őshonos
fajtát már csak az eszmei értékéért is

meg kell becsülni, ugyanakkor nagyon
jól alkalmazkodott az itteni környezeti,
éghajlati viszonyokhoz, ahol esetleg
egy nyugati fajta elpusztulna. Amellett
ízében is kiváló, a húsa fogyasztásra
rendkívül alkalmas – erről szakmai
előadások keretében is beszéltek a kiállítás meghívott előadói.

Mindenképp előrelépés
tapasztalható
András Zoltán kászonaltízi polgármester is előrelépést tapasztalt.
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„Lehet, hogy nem mindenkinek
tetszett tavaly a zsűri építő jellegű
kritikája, értékelése, de az látszott,
hogy senki sem haragudott ezért,
hanem megfogadták a szakemberek
tanácsait, így minőségi előrelépés
történt” – fejtette ki. Szerinte ez biztató a jövőre nézve, mert a Csíki- és
Kászoni-medence hegyvidéki településeinek állattenyésztésből kell
megélniük, és a juhtenyésztés az

Megannyi más ágazat mellett a juhtenyésztés is változások előtt áll, a
munkaerőhiány csak súlyosbítja a
helyzetet. Egy 65 éve vörös pofájú
berkét tartó vargyasi gazda szerint
nemsokára nem lesz akit felfogadni
a juhok mellé, noha érdemes volna
tenyészteni ezt a fajtát. Nincs, aki a
juhokat megőrizze, nincsenek fejőemberek, egyszerű juhászbojtárok
– említette Rákossy Zsigmond, ak i
azt is nehezményezi, hogy nem az
értékének megfelelő áron lehet eladni ezeket az állatokat, hanem mint
egyszerű tömegterméket, pedig a
minőségnek más ára kellene legyen.
Ugyanakkor a kevesebb fejés miatt
a juhsajt is egyre inkább hiányozni fog, idén már emelkedett az ára
– hívta fel a figyelmet. Vélemé nye
szerint nagy átalakulások előtt ál l
a szakma, mert a juhsajt nem lesz
mindig ebben a formában eladható, minőségibb termékekre kell
törekedni, mint ahogy a húst is minőségnek megfelelően értékesíteni.
Rákossy valószínűnek tartja, hogy
a hústermelés irányába kell elmozdulni, és egy húshasznú fajtát kell a
jövőben létrehozni.

A kánikula miatt megszaporodnak a kisállatok a környezetünkben
• Kánikulában, eső nélküli nyári periódusokban meg-

szaporodnak a rovarok a környezetünkben, amit a
lakásba esténként betévedő repdeső, időnként ugró
szárnyasok sokasága is jelez. Van, aki „sáskajárást”
fedezett fel néhány napja otthonában, mások hatalmas
imádkozó sáska jelenlétére lettek figyelmesek, hogy a
megszaporodó szúnyogokról már ne is beszéljünk.
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gy marosvásárhelyi lakos panaszolta, hogy néhány napja szinte
egyik pillanatról a másikra tapasztalta, hogy kicsi, zöld, sáskára emlékeztető, ugró rovarok lepték el az otthonát.
„Tömegesével jelentek meg, jöttek be
– valószínűleg a fényre – a nyitott ablakon át. Olyan volt, mint egy sáskajárás” – mesélte. A panaszos elmondta,
bár szúnyogháló nincs az ablakain,
de az idei évben még nem tapasztal-

ta ezeknek a rovaroknak a jelenlétét.
Másvalaki hatalmas imádkozó sáska
jelenlétére lett figyelmes a lakásában,
de a szúnyogok elszaporodása miatt is
egyre többen panaszkodnak.

A kabócák rajzásának ideje
Bálint János kertészmérnök segítségét
a sáskajárásra emlékeztető jelenség
miatt kértük. Amint a szakember a
Székelyhonnak megállapította, a kabócák egyik típusát látta lakásában
több panaszos is. A tömeges megjelenésük oka pedig az, hogy ilyenkor

van a kabócák rajzása. „A legtöbb kabóca faj rajzása egy rövid periódusra
tehető, egy-két, esetleg három hétig
tart, ekkor történik meg a párzás, a
tojásrakás. S mivel egyszerre jelennek
meg nagyon sokan, ezért van az, hogy
hirtelen feltűnhetnek a lakásokban is
tömegesen” – magyarázta a szakember. Hozzátette: a rovarok este, éjszaka a fényre pozitívan reagálnak, odarepülnek, ahol villanyfény szűrődik
ki, de egy televízió, számítógép fénye
is elég lehet a sötétben, hogy odavonzza őket, mivel ösztönösen a fény
felé repülnek. Bálint János szerint
tehát a kabócák rajzása rövid ideig
tart, de aki védekezni akar ellenük,
az a legjobban szúnyoghálóval teheti
meg, ha azonban nincs szúnyoghálónk, akkor vigyázni kell, hogy ha felkapcsoltuk a villanyt, csukjuk be az
ablakot. Amúgy félni ezektől az apró,
legtöbb egy centis repülő rovaroktól
nem érdemes, emberre ugyanis nem
veszélyesek, a kabócafaj növény evő,

növények nedveit fogyasztja, tápnövényeire rakja le a tojásait is. „Növényvédelmi szempontból okoznak gondot
a kabócák: az amerikai lepkekabóca
például egy veszélyes, nyugatról jövő kártevő, amely dísznövényeken,
díszfákon okoz sok gondot, meg van
néhány kabócafaj, amely a gyümölcsfák egyéves vesszőibe rakja a tojásait.
Növényvédelmi szempontból tehát
elég veszélyesek, de ezek, amelyek a
lakásba berepülnek, veszélytelenek,
azon kívül, hogy néhány ember irtózik tőlük, mert semmiféle izgő-mozgó
dologgal nem tud együtt élni, nem
okoznak egyéb problémát a rovarok”
– mutatott rá a szakember.

Sáska vagy szöcske?
Ha a lakásunkban imádkozó sáska
jelenik meg – folytatta a Székelyhonnak a szakember –, azt mindenképpen érdemes óvatosan megfogni és
szabadon engedni, mert viszonylag

ritka fajról van szó, eszmei értéke is
van, éppen ezért a szakember egy
doboz vagy egy befőttes üveg segítségét ajánlja, amellyel épségben be
lehet fogni, majd szabadon engedni.
Amúgy a szakember szerint az imádkozó sáska jelenléte a lakásokban viszonylag ritka, ezt a rovart azonban
sokan keverik a zöld lombszöcskével, amely már gyakoribb jelenség,
a lakásokba is gyakrabban betéved.
„Az imádkozó sáskának föláll a keze, mintha fordított kasza lenne. De
a sáska és a szöcske közötti nagy különbség, hogy a sáskának a csáphoszsza a teste felénél rövidebb, a szöcskének meg csáphossza a testmérete
felénél hosszabb. A zöld lombszöcske
jó nagyra nő, nagyon sokan tévesztik
bármilyen sáskával” – magyarázta
a kertészmérnök. Hozzátette, még a
fátyolka szokott gyakran berepülni
az otthonainkba, az még kifejezetten
hasznos rovar is, hiszen a lárvái levéltetveket fogyasztanak.

