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G épesítés terén nem áll rosz-
szul a Hargita megyei mező-
gazdaság – véli Török Jenő, a 

Hargita Megyei Mezőgazdasági Igaz-
gatóság vezetője. Mint magyarázta, 
a gazdák a 90-es évek elején jó áron 
nagyon sok traktort, pityókaültető 
és pityókapergető gépet vásároltak 
Bákó megyéből és más szomszédos 
megyékből. Traktorból most is na-
gyon sok van a megyében, példa-
ként az igazgató elmondta, egy 240 
házszámos faluban 70 traktort tar-
tanak nyilván, de Csíkszentsimon-
ban például 300-at jegyeznek. Több 
ezer traktor üzemel a megyében, egy 
traktorra 19,5 hektár szántóterület 
jut. Noha sok mezőgazdasági gép 
van, nagy hányadukat használtan, 
másodkézből szerezték be, és emiatt 
a megyei géppark meglehetősen el-
avult, vannak olyan gépek, amelyek 
20–30 éve folyamatosan üzemben 
vannak. Németországból, Svájcból 
is hoztak be sok használt, 10–15 éves 
gépet, például préseket, kaszálógé-
peket, takarmánybetakarító gépe-
ket, ezekből is sok van a megyében. 
„A mezőgazdaság egyre inkább 
gépesített, a takarmánykészítésben 
is nagy a fejlődés, 20 évvel ezelőtt 
még láttunk kaszás embereket, de 
most legtöbben géppel kaszálnak, a 
gereblyélést is traktorral végzik, a ta-
karmányt pedig préselik, bálázzák. 
Harminc évvel ezelőtt nem is tudtuk 
elképzelni, hogy ennyi kombájn és 

betakarító gép lesz” – fogalmazott 
az intézményvezető. Ugyanakkor ki-
tért arra is, hogy bár összességében 
sok a gép, silózókombájnokból hiány 
van a megyében. „Nagyon drága 
gép, ahhoz, hogy beszerezzék, cso-
portosulniuk kellene a gazdáknak. 
Ha működnének gépkörök, akkor 
kölcsönösen egymást kisegíthetnék, 
azonban ez a gazdálkodási forma 
nálunk nem nagyon működik” – ma-
gyarázta. Gépekhez európai uniós 
pályázatok révén is hozzá lehetett 
jutni, ugyanakkor idén a Pro Econo-
mica Alapítvány által a magyar kor-
mány is jelentős támogatást nyújt a 
gazdáknak fejlesztésre.

Aki élt a lehetőséggel

Csatlós Győző, holtmarosi gazda is 
arról beszélt lapunknak, hogy a me-
zőgazdaságban nagy szükség van a 
gépesítésre. „Nem mehetünk vissza 
a kapához és a kaszához” – fogal-
mazott. Mint mesélte, fi ával együtt 
rendezik a gazdaságot, amelyet 
többnyire gépesítettek. Ugyanakkor 
nemrég pályáztak a Pro Economica 
Alapítvány támogatására, és már 
alá is írták a fi nanszírozási szerző-
dést, hogy egy bálafóliázó gépet, 
egy rétboronát és egy szártörő gépet 
(a legelő megtisztítására alkalmas 
gépek) vásárolhassanak. „Ez nagy 
segítség lesz számunkra, hiszen a 
magyar kormány a 75 százalékát áll-
ja a költségeknek, ráadásul az a jó a 
gépekben, hogy újak. A használtak-
kal az a baj, hogy vásárlás után azzal 
kell kezdeni, hogy meg kell javítani” 

– tette hozzá. Összesen 35 hektár on
gazdálkodnak, ugyanakkor 18 fejős-
tehenük is van, illetve hat sertésük ,
amelyeket el kell látni.

Fontos az agrár-digitalizáció

Török Jenőhöz hasonlóan a Székely 
Gazdaszervezetek Egyesületének ve-
zetője, Becze István is arról beszélt 

a Látótérnek, hogy a 90-es években 
elindult a székelyföldi gazdáknál egy 
traktorvásárlási láz, hiszen egyfajta 
státuszszimbólumnak is számított. 
Akkoriban a nagyobb gazdák sike-
resen pályáztak 50–60 százalékos 
önrésszel kormánypénzekre, mosta-
nára pedig további pályázásokkal ko-

moly gépparkokat tudtak létrehozni. 
Egyébként a traktorok számát tekint-
ve jelenleg nagy a lefedettség. „Csak-
hogy műszakilag ezelőtt 20–30 évvel 
megfeleltek, de mára már technika-
ilag jó részük elavulttá vált. Éppen 
ezért a kisebb gazdáknak nagy segít-
séget jelent a mostani Pro Economica 
nyújtotta támogatás” – mondta. Ko-
rábban ugyanis 2000 gazda megkér-
dezésével mérték fel, hogy mire volna 
igény a székelyföldi gazdák részéről, 
és a nagy többség mezőgazdasági 
gépet szeretett volna vásárolni. „El-
engedhetetlenül fontos a gépesítés 
a mezőgazdaságban, hiszen egyre 
nehezebb fi zikai munkaerőt kapni, 
és ezen túl kell lépni, hogy lépést tud-
junk tartani és ugyanolyan áron tud-
junk termelni, mint Nyugaton. Ezért 
előbb-utóbb át kell állni a precíziós 

gazdálkodási technológiákra, hiszen 
a gépek programozhatóságával sok-
kal hatékonyabban, gazdaságosab-
ban lehet gazdálkodni. Például egy 
ilyen gép egy parcellára csak annyi 
növényvédő szert szór ki, amennyi-
re az adott területnek szüksége van” 
– magyarázta. Ugyanakkor abba n
bízik, a következő időszakban a kö-
zös agrárpolitikai tervezetek szerin t
a precíziós gazdálkodásra pluszpon-
tokat lehet majd kapni. „Az Európai
Unió is abban érdekelt, hogy minél
inkább megvalósuljon az agrár-di-
gitalizáció, hogy a gazdák sokkal
hatékonyabban tudjanak termelni”
– tette hozzá.

Rétegződés 
a gazdatársadalomban

A gazdaszervezet vezetője szerint 
három réteg alakult ki a gazdatár-
sadalomban, vannak a jól képzett, 
jó feltételek mellett dolgozó gazdák, 
akik lépést tudtak tartani a fejlődés-
sel és a nagyon drága gépekre is si-
keresen tudnak pályázni. Ugyanak-

kor vannak azok, akik fel tudnának 
zárkózni, őket tanácsokkal segítik, 
hogy pályázatok révén hozzá tud-
janak jutni ezekhez a gépekhez. A 
harmadik kategóriában vannak a 
kisgazdák, akiknek nagyon nehéz 
lesz fennmaradni a gépesített világ-
ban. „Azonban vannak jó példák is. 
A csomortáni szövetkezetnél össze-
fogott 8–10 gazda, és a mostani Pro 
Economica-pályázat segítségével 
olyan új gépparkot állítottak össze, 
amelyben mindenféle gépük meg-
lesz, amelyeket közösen használnak 
majd. Egyedi és követendő példa az 
övék” – vélte Becze István. A népsze-
rű gépekről érdeklődve elmondta, 
a székelyföldi gazdák közül egyre 
többen vásárolnak bálafóliázókat, 
hogy kivédjék az időjárás szeszélyeit 
és akár félszárazon is felbálázhassák 

a szénát. Bár a pityókatermesztők 
többsége rendelkezik kombájnnal, 
azzal ő is egyetértett, hogy silózó 
kombájnból hiány van.

Elavult a géppark
Pályázatok révén új mezőgazdasági erőgépekhez juthatnak a gazdák
• Bár nem áll rosszul a székelyföldi mezőgazdaság gépesítés terén,
a géppark nagy része mára elavult. Traktorból van a legtöbb a gazdák
birtokában, silókombájnból pedig a legkevesebb. A mezőgazdasági
gépjárművek egy részét használtan szerezték be a gazdálkodók, főként
Nyugatról, az új gépeket pedig pályázatok révén, európai uniós finanszí-
rozással. Az utóbbi időben jelentős segítséget nyújtott a kisgazdáknak a
magyarországi Pro Economica Alapítvány támogatása.

A Pro Economica-
pályázatról

A Pro Economica Alapítvány 
székelyföldi gazdaságfejlesztő 
programjában idén a három 
székelyföldi megyében összesen 
4986-an részesülnek a magyar 
állam által biztosított támogatás-
ban. A pályázat révén – mint az a 
www.proeconomicaalapitvany.
ro oldalon olvasható – mezőgaz-
dasági erőgépek és kapcsolható 
eszközök beszerzésére, a me-
zőgazdasági tevékenységekhez 
szükséges felszerelések, rend-
szerek kiépítésére, ültetvények 
telepítésére és korszerűsítésére, 
valamint tenyészállatok beszerzé-
sének támogatására lehetett 75 
százalékos vissza nem térítendő 
finanszírozást igényelni Hargita, 
Kovászna és Maros megye terü-
letén. A támogatás értéke nem 
haladhatta meg a 70 ezer lejt.

A mezőgazdasági gépek, és azon belül 
a traktorok száma a székelyföldi megyékben.

Maros Hargita

Kovászna

8385 3808

10 170 3779

19 389 7002

Mezőgazdasági eszközből nincs hiány, inkább 
a gépek korával van a baj a székelyföldi megyékben
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