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Lassan halad a romániai jég-
kármérséklő rendszer kiépítése. 
Miközben Magyarországon a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra által megvalósított műszaki 
háló 2019 végére lefedi az ország 
teljes mezőgazdasági területét, 
addig Romániában ez a fajta 
védelem a szántók, a szőlésze-
tek és a gyümölcsösök csupán 
mintegy 15-20 százalékát érinti. 
A román agrártárca a regioná-
lis együttműködés erősítése 
helyett inkább a mezőgazdasági 
biztosítások árának megtéríté-
sével segítené a mezőgazdasági 
termelőket.

 » MAKKAY JÓZSEF

M ind a romániai, mind a ma-
gyarországi jégkármérséklő 
rendszer üzemel, de a ha-

tékony együttműködés továbbra is 
elmarad. Magyarországon és Romá-

niában is akkor lenne igazán haté-
kony a védekezés, ha a határ menti 
megyékben közösen lépnének fel a 
jégkár ellen, ezzel szemben a romá-
niai rendszer nem Erdélyben, hanem 
Moldvában és Olténiában, azaz a 
Kárpátokon túli területeken épül. A 
bukaresti mezőgazdasági miniszté-
rium az erdélyi régiók közül egyedül 
a Bánságba telepített, jégeső elleni 
rendszer (SNACP) révén biztosítja 
a védekezéshez szükséges műszaki 
felszerelést.

Jó magyar tapasztalatok
Magyarországon a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara (NAK) az Agrár-
minisztériummal közösen üzemel-

teti az országos jégkármentesítő 
rendszert. Ennek eredményeit is-
mertette a napokban a NAK szóvivő-
je, aki úgy fogalmazott, hogy több 
milliárd forint kárt lehetett meg-
előzni a rendszer élesbe állításával. 
Süle Katalin elmondta, hogy idén 
a mezőgazdasági károkon belül a 
jégkár aránya nem érte el a 13 száza-
lékot, míg két évvel korábban, 2017-
ben ez csaknem 40 százalék volt. 
A NAK adatai szerint idén júniusig 
Magyarországon 1417 hektár jég-
kárigényt jelentettek be, míg 2018-
ban, a rendszer indulásának évében 
3700 hektár volt érintett, 2017-ben 
pedig – amikor még nem működött 
a jégkármérséklő rendszer – 7700 
hektáron keletkezett kár. 

A jégkármentesítő rendszer alap-
ját jelentő talajgenerátorokból ma 
Magyarország területén ezer műkö-
dik, amelyek gyakorlatilag lefedik 
az ország minden megyéjét. Kétféle 
talajgenerátor üzemel: a többségé-
ben manuális, illetve az automata 
változat egyaránt hatékony. Süle 
Katalin szerint a nagyobb költséggel 
fenntartható automata generátoro-
kat a nehezebben megközelíthető 

területeken helyezték el, míg a ma-
nuális generátorok telepítésének 
koordinátáit a meteorológiai szol-
gálattal együttműködve végzett fel-
mérések alapján jelölték ki.

A védekező rendszer lényege, 
hogy a talajgenerátorok ezüst-jo-
did-tartalmú hatóanyagot égetnek 
el, amely a feláramlással a felhőkbe 
jut, és csökkenti a jégszemcsék mé-
retét. Azt viszont a NAK szóvivője 
is megerősítette az MTI munkatár-
sának, hogy ma a világon nem is-
mernek olyan technológiát, amely 
teljes egészében kiküszöbölhetné a 
jégverést. Amennyiben jéggel teli, 
hatalmas zivatarfelhők érkeznek 
az országhatáron túli területekről, 

a jégverést megakadályozni nem 
lehet, a védekező műszaki rendszer 
viszont hatékonyan segít abban, 
hogy a lehulló jégszemcsék olyan 
apró méretűek legyenek, amellyel 
jelentősen csökkenthető a jégkár 
nagysága.

Szatmár megyei példa
az együttműködésre
A határon átnyúló jégvédelmi rend-
szert 2018 márciusában az Interreg 
V–A Románia–Magyarország prog-
ram keretében kezdték el megva-
lósítani. Az elnyert uniós pályázat 
keretében a Szatmár Megyei Ta-
nács és az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (OMSZ) kötött szerződést. 
Ennek alapján Szatmár megye lett 
az első erdélyi régió, amely talajge-
nerációs jégkármérséklő rendszert 
vezetett be. A magyarországi véde-
kezési rendszer fejlesztése nyomán 
a budapesti agrártárca részéről meg-
született a kezdeményezés, hogy 
a kelet-magyarországi megyékben 
bevezetett talajgenerációs rendszert 
a román fél telepítse Bihar, Arad, 
Máramaros, Kolozs és Szilágy me-
gyébe is, így mind magyar, mind 

román szempontból összefüggő és 
nagy kiterjedésű területen lehetne 
védelmet nyújtani a jégkár ellen. 
A magyar kezdeményezés azonban 
nem talált fogadókészségre, hiszen 
a Szatmár megyei példát leszámít-
va más környékbeli megyében nem 
működnek jégkárvédelmi rendsze-
rek. A Romániában 2000-ben létre-
hozott, jégeső elleni védelmi rend-
szer (SNACP) igen lassú ütemben 
fejlődik. Tervek szerint 2024-ben az 
ország teljes területét lefedő műsza-
ki hálózat azonban nem Románia 
nyugati határaitól indult, hanem ép-
pen fordítva, Moldva és Olténia felől 
közelít Erdélybe. A szociáldemokra-
ta kormánytól örökölt szakminiszté-

MÍG MAGYARORSZÁG TELJES TERÜLETÉN MŰKÖDIK A KÁRMÉRSÉKLŐ RENDSZER, ROMÁNIÁBAN CSAK MOLDVA ÉS OLTÉNIA VÉDETT

Erdély magatehetetlen a jégkárral szemben

Jól bevált. Magyarországon több milliárd forintnyi kárt előztek meg a rendszer élesbe állításával
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riumi tervek szerint a partiumi és 
a közép-erdélyi megyék lesznek az 
utolsó láncszemei a jégkármente-
sítési rendszer kiépítésének.

Jégkárvédelem helyett
inkább agrárbiztosítás
A foghíjas romániai programnak 
idén nyáron is kárát látták az erdé-
lyi gazdák. A viharos, jégesős má-
jusi időjárás Szilágy és Máramaros 
megye több településén okozott 
károkat a mezőgazdasági terme-
lőknek. Zilahon és Nagybányán 
például 5 cm átmérőjű jég hullott. 
A jégkár a felvidéki Kassa környé-
kén is több gazdát érintett, ahol 
szintén nem működik a védelem. 
Ezzel szemben Magyarországon a 
hatékony védekezésnek köszön-
hetően a keleti megyéket érintő 
záporokban, zivatarokban jórészt 
csak borsó nagyságú jegek hull-
tak, így a pusztítás mértéke sokkal 
kisebb lett.

A romániai jégkármentesítési 
program csigatempóban halad. 
A bukaresti agrártárca sajtóosztá-
lya érdeklődésünkre azt közölte, 
hogy idén moldvai megyékben 
történtek beruházások a véde-
kezés terén. Iași és Vrancea me-
gyében 84 manuális generátort 
telepítettek, amelyek elsősorban 
a szőlőtermesztő vidékeket óvják 
a jégkártól. A minisztérium mun-
katársai szerint a jövő esztendő 
végéig mintegy 2,5 millió hektár-
nyi romániai termőföldet tudnak 
hatékonyan megvédeni a jégkár-
tól. Mindez azonban az ország 10 
millió hektárnyi szántóterületé-
nek mindössze az egynegyede. Így 
joggal merül fel a kérdés: ha 20 év 
alatt a termőföldek csupán 25 szá-
zaléka kaphat védelmet, elegendő 
lesz-e négy esztendő a fennmara-
dó 75 százalék lefedésére.

Az agrártárca szerint Romániá-
ban jelenleg 60 úgynevezett „ki-
lövőállomás” létezik, amelyekkel 
elsősorban a nagy értéket kép-
viselő intenzív telepítéseket és a 
zöldségtermesztő területeket lehet 
védeni. Ám, Erdélyben mindössze 
három Temes megyei településen 
védekeznek a jégkár ellen. A hiva-
talos romániai adatok szerint 2019 
folyamán a jégkár és az árvíz mint-
egy 10 ezer hektárnyi területen 
okozott veszteségeket a romániai 
gazdáknak. Szakemberek szerint 
azonban a rendszer csak úgy mű-
ködik hatékonyan, ha nagyobb ré-
giók vannak lefedve.

Mivel a jégkármentesítő rend-
szer hazai kiépítése túl lassan ha-
lad, a szaktárca a mezőgazdasági 
terménybiztosítás megkötésére 
serkenti a gazdákat. A Nemze-
ti Vidékfejlesztési Programban 
(PNDR) november 30-ig lehet 
pályázni jég- és egyéb mezőgaz-
dasági károk megtérítését célzó 
agrárbiztosításra. A közel 42 mil-
lió eurónyi összegből megtérítik 
a gazdák jövő évre szóló agrárbiz-
tosítási összegének 70 százalékát. 
A teljes összeg háromnegyedét ki-
sebb gazdaságok, családi farmok 
számára különítették el.

 » A magyar 
kezdeménye-
zés nem talált 
fogadókészségre 
a román fél ré-
széről, hiszen a 
Szatmár megyei 
példát leszámít-
va más környék-
beli megyében 
nem működnek 
jégkárvédelmi 
rendszerek. 

 » A védekező 
rendszer lé-
nyege, hogy a 
talajgenerátorok 
ezüst-jodid-tar-
talmú hatóanya-
got égetnek el, 
amely a feláram-
lással a felhőkbe 
jut, és csökkenti 
a jégszemcsék 
méretét.




