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Jó a termés, és az ára is
Megszenvedtek idén a jó krumplitermésért a Hargita megyei gazdák

• A krumplitermés
80 százalékát sikerült
megmenteni a bur-
gonyavésztől Hargita
megyében, így a sze-
zont jellemző számos
nehézség ellenére
viszonylag jó termés-
átlagnak örülhetnek
a gazdák. Idén jó
áron kezdhetik meg a
pityóka értékesítését,
de a termésnek több
mint fele még a föld-
ben van, és a korábbi
mezőgazdasági mun-
kákhoz hasonlóan a
betakarítással is meg
kell küszködniük.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A rendkívül csapadékos idő-
járás ellenére sikerült meg-
előz ni a burgonyavész 

el ter jedését a Hargita megyei 
krumpli földek nagy részén, így „jó 
kö zepesnek” mondható termést 
ta karíthatnak be a gazdák idén 
– tájékoztatott a Hargita Megyei
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Igazgatóság vezetője. Török Jenő
emlékeztetett, hogy májusban a so-
kévi átlagot többszörösen megha-
ladta az esők csapadékhozama, de
júniusban és júliusban is sok es ő
esett, ami kedvezett a burgonya-
vész megjelenésének. „Az emberek
azonban tanultak a tavalyi és az az t
megelőző évek tapasztalataiból, és
idén jobban odafi gyeltek, időben
permeteztek, így a burgonya mint-
egy 80 százalékát sikerült megmen-
teni a vésztől. Akik nagyon keveset
permeteztek, azoknál volt gond” –
fogalmazott a szakember. A gazdák
idén csak többletmunkával és a drá-
gább, felszívódó permetezőszere k
használatával tudták megmenteni
a termést, ráadásul a pityóka beta-
karítása sem megy könnyen ebben
az idényben, ugyanis a nyár utolsó
felében kiszáradt a talaj, és össze is
tömörödött a gépek súlyától, ame-
lyekkel korábban a növényvédelm i
munkálatokat végezték, így a szoká-
sosnál nehezebben tudnak dolgozni 
a burgonyabetakarító kombájnok,
és sok rög kerül a válogatógépekre.
A kézi szedés esetében az jelent i a
gondot a gazdáknak, hogy kevé s a
munkaerő és meg is drágult – sorol-
ta az idény végi nehézségeket Török
Jenő. Megjegyezte viszont, hogy
sok termelő már áttért a kombájnok

használatára, a megyei burgonya-
termés mintegy felét már gépekkel 
takarítják be a gazdák – vannak 
viszont olyan földek, amelyeken 
majdhogynem lehetetlen gépi beta-
karítást végezni.

Kedvező áron értékesíthetik

Jó hír a gazdáknak, hogy idén ked-
vezően alakult a pityóka értékesí-
tési ára. Mint arról Török Jenő be-
számolt, jelenleg kilogrammonként 
1,20–1,50 lejes termelői áron tudják 
eladni a krumplit a gazdák, ami 
magasabb, mint a tavalyi indulási 
ár. Ez több tényezőnek köszönhető, 
egyrészt hatással volt rá a burgo-
nya tavalyi utolsó felvásárlási ára, 
a déli megyékben termelt nyári bur-
gonya termelői ára, de az is, hogy 
csökkent a burgonyaföldek összte-
rülete. A székelyföldi pityóka pia-
cát legjobban a Lengyelországból 
importált burgonya szokta rontani, 
de idén ott is szárazság volt, oly-
annyira, hogy ezúttal megfordult 
a trend, és Romániából indultak 
burgonyaszállítmányok Lengyelor-
szágba. A Hargita megyei burgonya 
árát rendszerint a Kovászna megyei 
termés is lenyomja, de idén ott sincs 
olyan jó termés, mint máskor, ezért 
ők is megkérik az árát – sorolta a 
pityóka idei árát alakító tényezőket 
a megyei mezőgazdasági igazga-
tóság vezetője. „Nem tudjuk, hogy 
később pontosan hogy lesz. Nem 
lesz olyan nagy áremelkedés, mint 

tavaly, amikor 1 lejről indult és el-
jutott 1,80-ig, de abban reményke-
dem, hogy legalább a mostani árat 
tartani tudjuk” – utalt a burgonya 
jelenlegi 1,20–1,50 lejes kilónkénti 
termelői árára Török Jenő. 

A fogyasztók az említett árnál 
drágábban jutnak hozzá a krumpli-
hoz, a bolti ár ugyanis a 3,50–4 lejt 
is elérheti. Török Jenő szerint ezért 
nem a termelőket kellene okolniuk 
a vásárlóknak, hanem a nagy árrést 
alkalmazó kereskedőket. Annál is 
inkább, mert a krumplitermesztők-
nek az elmúlt években alig volt jö-
vedelmük az alacsony áron értéke-
sített termésből, ugyanis drága volt 
a vetőmag és sokat kellett perme-
tezniük, hogy megelőzzék a burgo-
nyavész elterjedését – magyarázta 
a szakember. 

Hargita megyében jelenleg 7200 
hektáron termesztenek pityókát, 

azaz feleakkora területen, mint Ro-
mánia Európai Unióhoz való csat-
lakozása előtt, azokban az években 
ugyanis 14 500 hektárnyi terüle-
tet foglaltak el a pityókaföldek a 
megyében. A csökkenés a burgo-
nyaimport következménye, illetve 
azzal is magyarázható, hogy a kis-
termelők számára egyre nehezeb-
bé vált az értékesítés. A jelenlegi 
krumpliföldeknek mintegy harma-
dát nagyon kis parcellák alkotják, 
ezeken csak családi szükségletre 
termesztenek pityókát. Idén hek-
táronként 25 500 kilogrammos át-
lagtermést valósítottak meg a Har-
gita megyei gazdák, és a termésnek 
valamivel több mint 40 százalékát 
takarították be mostanáig.

25 500 kilogrammos hektáronkénti 
átlagtermést valósítottak meg 
idén a Hargita megyei gazdák

▴ KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI

Dél-Hargita 
Teljesítménytúra
Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
csíkszéki szervezete szeptem-
ber 14-én immár kilencedik 
alkalommal rendezi meg a 
hagyományos őszi Dél-Har-
gita Teljesítménytúrát. A 
tavalyihoz hasonlóan nagy a 
választék, gyalogosan a 15, 
25 és 45 km-es szakaszokon 
lehet indulni, míg kerékpárral 
a 30 és 60 km-es távokon. A 
15 km-es gyalogos, illetve a 
60 km-es biciklis útvonal új. 
A teljesítménytúra ezúttal is a 
zsögödfürdői strandtól indul, a 
távok szerinti indítás reggel 7 
és 10 óra között lesz. Továb-
bi részletekről érdeklődni, 
illetve előzetesen regisztrálni a 

Csíkszéki EKE honlapján (www.
cseke.ro) vagy Facebook-olda-

lán, valamint a 0744-590775-ös 
telefonszámon Daday Hunor 
főszervezőnél lehet.

Meghosszabbított 
határidő
A Csíki Játékszín meghosszab-
bított határidővel szeptember 
16-áig tartja fenn a tavalyi bér-
letesek helyeit. A 2019–2020-as 
évadra szóló bérletek a színház 

jegypénztáránál válthatók ki, 
munkanapokon 10–13, illetve 
17–19 óra között. További 
információk a 0743-097937-es 
telefonszámon kérhetők.

Tájékoztató 
a Natura 2000-ről
A Csíki-havasokhoz és a 

Csíki-medencéhez tartozó 
Natura 2000 területek kezelési 
tervének elkészítéséről tart 
tájékoztatót ma reggel 9 órától a 
gyimesközéploki kultúrotthon-
ban a Pogány-havas Kistérségi 
Társulás. Az eseményen szó 
lesz egyebek mellett a községet 
is érintő Natura 2000 területek-
ről, az itt élő fajokról és azok 
élőhelyeiről, a projekt keretében 
zajló tevékenységekről, a várt 
eredményekről és a már megva-
lósult, követendő példákról. A 
beszélgetés során a földtulajdo-
nosok vagy a természetvédelem 
iránt érdeklődők szabadon 
feltehetik kérdéseiket.

A halottember
A Csíki Játékszín szeptember 
12-én, csütörtökön 19 órától 
Háy János A halottember című 
monodrámáját játssza a Hu-
nyadi László Kamarateremben. 
A stúdió-előadás rendezője Ká-
nyádi Szilárd. Jegyvásárlásra 
online a bilete.ro oldalon van 
lehetőség, illetve személyesen 
a Csíki Mozi jegypénztárában 
(munkanapokon 9–18 óra 
között) vagy előadás előtt egy 
órával a helyszínen. A darabot 
a csíki társulat szeptember 
21-én, a magyar dráma napján 
a székelyudvarhelyi 11. dráMA 
fesztivál keretében is előadja.

• RÖVIDEN

Szép a kukoricatermés is
„Nem rekordév, de jó közepesnek mondható év az idei” – értékelte az idei 
mezőgazdasági esztendőt Török Jenő. Elmondta, szép az idei kukorica-
termés is, már csak csapadék kellene, hogy a növények alsó levelei ne 
száradjanak el, de azért is, hogy a kombájnok jobban tudjanak dolgozni, 
majd az őszi búza elvetéséhez is könnyebben lehessen előkészíteni a ta-
lajt. Az őszibúza-termés nem volt túlságosan jó – mert a tavalyi szárazság 
miatt nagyon nehéz körülmények között lehetett jó magágyat előkészíteni 
–, de a terméskiesést valamelyest pótolta a tavaszi búza és a tavaszi árpa. 
Takarmány bőségesen lett idén, csak nehéz volt a szénacsinálás a sok eső 
miatt, de sok gazda gépesítette már a betakarítást, így elég sokan befó-
liázott bálákat tudtak készíteni – számolt be az idei szezonról a megyei 
mezőgazdasági igazgatóság vezetője.




