
2019.  NOVEMBER 6.,  SZERDA6 M E Z Ő G A Z D A S Á G #betakarítás  #időjárás  #sertéspestis
Őszi m

unkák

Fagy és hó után indián nyár
Betakarítás szempontjából kedvező volt az ősz
• Múlt héten még itt-
ott havazott, most meg 
napközben akár rövid 
ujjúban is lehet sétálni. 
A hirtelen hőmérsék-
let-változás egyetlen 
élő szervezetnek, így a 
növényeknek sem tesz 
jót, a hosszúra nyúlt 
indián nyárról pedig ve-
gyesen nyilatkoznak a 
szakértők: betakarítás 
szempontjából szép idő 
volt, a néhol kivirágzott 
gyümölcsfák azonban 
kevesebb termést je-
leznek jövőre.

SZÁSZ CS. EMESE

Míg november elsején még 
sok helyen fagy volt (múlt 
héten több helyen havazott 

is), hétfőn visszatért térségünkbe 
az indián nyár, még a reggeleink 
sem olyan hűvösek, és előrelátha-
tóan a hónap közepéig a megszo-
kottnál sokkal melegebb időre szá-
míthatunk. Az időjárás-jelentések 
szerint az átlagos nappali csúcshő-
mérsékletek 15 és 19 Celsius-fok kö-

zött alakulnak, és az éjszakai mini-
mumok is 5 és 9 fok között lesznek.

Furcsa lombhullatás

Hogy milyen hatással van a szo-
katlan időjárás a növényzetre, azt 
szakértőktől igyekeztünk megtud-
ni. Bálint János kertészmérnök, 
növényorvos a Székelyhonnak 
kifejtette, hogy a párnapos fagy, 
majd felmelegedés nem volt nagy 
hatással a növényekre, mert ezek-
nek a biológiai folyamatoknak 
több nap kellene, hogy hatásukat 
érezni lehessen, az indián nyár és 
a hosszú csapadékszegény időszak 

azonban befolyásolta főként a gyü-
mölcsfákat. „Az ősz és a vénasszo-
nyok nyara eléggé kinyúlt, ezért 
azok a fák, amelyek a nyár második 
felében lévő szárazság miatt jelen-
tősen elveszítették lombozatukat, 
utána szeptember elején kaptak egy 
kis nedvességet, ezt pedig úgy vet-
ték, hogy egy lombhullatás és egy 
nyugalmi állapot után újra minden 
rendben van: van víz és meleg, és 
újra kivirágozhatnak” – mondta a 
növényorvos, aki szerint ez a jelen-
ség foltokban tapasztalható itt-ott, 
főként a csonthéjasok, a meggy, a 
kajszi estében fordulhatott elő, és 
ilyenkor sem teljes kivirágzásról, 

inkább ágak virágba borulásáról be-
szélhetünk. 

Miért baj az őszi virágzás? 

Őszi virágzás esetén egyrészt a növé-
nyek felhasználják tartalék tápanya-
gukat, plusz az őszi virágok miatt 
a fa kevésbé tud felkészülni a télre, 
nagyobb valószínűséggel lesz fagy-
kár, s amelyek ősszel kivirágoztak, 
tavasszal nem fognak ismét virágot 
hajtani, ami terméscsökkenéshez ve-
zet. Bálint János szerint a fákra nézve 
a hőmérsékletnél nagyobb gond a ke-
vés csapadék, vagyis az, hogy július 
elejétől szeptember közepéig minimá-

lis eső volt, és ha volt, az is hirtelen 
jött, nem volt egységes az eloszlása, 
a szárazság pedig rányomta bélyegét 
a fákra. A növényorvos szerint idén 
ősszel például a szokásosnál jóval 
korábban megindult a lombhullás. 
„Nem is tipikus lombhullás volt, hogy 
elszíneződik a falevél, majd lehull, 
hanem már a nyár végén száradtak 
el és hulltak le a levelek a szárazság 
miatt” – mutatott rá a kertészmérnök.

Betakarítás szempontjából jó 
a hosszúra nyúlt ősz

Nyárádi Imre István agrármérnök 
szerint az utóbbi időszakban tapasz-
talható időjárás a mezőgazdaság 
szempontjából részben jó, részben vi-
szont rossz. „Egyrészt egy élő szerve-
zet sem szereti a hirtelen klimatikus 
változásokat, így a növények sem. 
Másrészt összességében nézve 
az idei ősz a szántóföldi nö-
vénytermesztés szempontjá-
ból nem mondható rossznak. 
Igaz, hogy picit csapadéksze-
gényebb időszakunk volt, de 
jó hőmérsékletek voltak, így a 
betakarításokat el lehetett végez-
ni, a talajt pedig elő lehetett készíteni 
a vetések számára. A vetések elég jól 
meg tudtak erősödni, szép vegetáci-
ós állapotban kerülnek be a télbe” 
– mondta az agrármérnök. Nyárádi 
szerint a mostani őszi időjárásnál vol-
tak sokkal rosszabb viszonyok is, em-
lékszik olyan esztendőre, amikor már 
november elején annyira lefagyott a 
terület, hogy semmilyen őszi műve-
letet nem lehetett rendesen elvégezni.

A sertéspestis többek között fertő-
zött élő sertések által terjed, to-

vábbá az azokból előállított, a vírust 
tartalmazó termékek révén, ugyan-
akkor a vaddisznók is terjeszthetik. 
Szintén fertőzhetnek az elhullott ál-
latok, vagy az olyan anyagok, ame-
lyeken rajta van a vírus. A fertőzéstől 
számított 10 napon belül az állat el-
pusztul. Fontos tudni, hogyha a fertő-
zés tüneteit észlelik, vagy ha elhullott 
sertést látnak, 24 órán belül értesíteni 
kell a körzeti állatorvost. A sertéspes-
tis terjedését azáltal lehet megfékez-
ni, ha bezárva tartjuk a ketrecben az 
állatot, ha minden alkalommal ru-
hát cserélünk miután bementünk és 
kijöttünk a sertésketrecből, ha nem 
etetjük ételmaradékkal vagy olyan 
táplálékkal, amelynek a származását 
nem ismerjük, ha nem érintkeznek 

más gazdaságból származó sertések-
kel, vadászkutyákkal, vaddisznók-
kal. „Mivel a sertéspestis ellen nincs 
gyógyszer, egyetlen módszer a fertő-
zés továbbterjedésének a megállítá-
sára az állatok elpusztítása a hatósá-
gok és az állatorvos jelenlétében és a 
tetemek elszállítása, megsemmisíté-
se” – fi gyelmeztet a székelyudvarhe-
lyi városháza. Fontos tudni, hogy a 
sertéseket be kell jelenteni a körzeti 
állatorvosnál fülszámozva, ellenke-
ző esetben nem adnak kártérítést. A 
be nem jelentett állatot elkobozzák, 
és a gazdát megbírságolják. Azt java-
solják, hogy ne fogyasszunk megfer-
tőzött állattól származó húst. Ugyan-
akkor arra is felhívták a fi gyelmet, 
hogy ha bárki hozzájárul valamilyen 
módon a betegség terjesztéséhez, tör-
vényes eljárás indulhat ellene.

Az idei ősz nem mondható 
rossznak: a betakarításokat 
el lehetett végezni, a talajt elő 
lehetett készíteni a vetések 
számára

▾  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Sertéspestis: Hargita megye határánál a megfigyelési zóna
• Már Hargita megye határánál van a sertéspestis terjedé-
se miatt kialakított megfigyelési zóna, ezért fontos ismerni 
a betegség tüneteit, amelyek között szerepel a hányás, kö-
högés, étvágytalanság. Ugyanakkor az állat nem tud meg-
állni a lábán, nehéz a lélegzése, nagy a láza és kékes-piros 
foltok jelennek meg az állat füle körül, végtagjain. 




