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A vegyes gazdaságoké a terep
Az állatállomány nagysága lassan megközelíti az 1990-ben feljegyzett egyedszámokat

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

H argita megyében a két fő 
mezőgazdasági szektort 
–a növénytermesztési, il-

letve az állattenyésztési területet – 
nem is lehet külön-külön értékelni, 
ugyanis a mezőgazdaság helyi sajá-
tosságából fakadóan ezek szorosan 
összefüggnek. Nagyon sok ugyanis 
a kis és közepes méretű vegyes gaz-
daság, amelyekben növénytermesz-
téssel és állattenyésztéssel egyaránt 
foglalkoznak. E tekintetben azon-
ban nincs teljes egyensúly a megyé-
ben, de a helyzet kedvező, ugyanis 
a jelenlegi állatállománynál töb-
bet is el tudnának tartani a gazda-
ságok – mondta érdeklődésünkre 
Török Jenő, a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság vezetője az intézmény 
adatai alapján. 

Az igazgatóság összesítése sze-
rint a megyei mezőgazdasági te-
rületek 81 százalékát a legelők és 
kaszálók teszik ki, amelyek magas 

biológiai értékű takarmányt biz-
tosítanak az állatállománynak. 
A kérődzők táplálékának csak a 
kisebbik része – valamivel több 
mint az ötöde – származik a takar-
mánynövényekkel bevetett mező-
gazdasági területekről, legnagyobb 
hányadát a természetes kaszálók 
és legelők adják. Az igazgatóság 
adatai szerint valamivel több mint 
600 ezer tonnás hozamuk volt idén 
a vetett-takarmány-földeknek és 
megközelítőleg 2,5 millió tonnás a 
réteknek, amiből a nagyobbik részt 
–1, 5 millió tonnát – a kaszálók ho-
zama teszi ki. A takarmánynövé-
nyekkel bevetett földek összterüle-
te (38 ezer hektár) alig több mint a
tizedét teszi ki a kaszálók (167 ezer
hektár) és legelők (153 ezer hek-
tár) összterületének. Érdekes adat,
hogy miközben a Hargita megyei
mezőgazdasági területek 81 száza-
lékát kaszálók és legelők alkotják,
a szántóterületek 52,5 százalékán
is takarmányt – lóherét, lucernát,
silókukoricát stb. – termesztenek
a gazdák, ami az állattenyésztés
legfontosabb takarmányalapját ké-

pezi. Megemlítendő ugyanakkor, 
hogy a gazdák már nem égetik el 
a gabonaföldeken a betakarítás 
után visszamaradt szalmát, ha-
nem bálázzák, majd felhasználják 
az állattenyésztés során vagy bio-
masszaként – jegyzik meg a mező-
gazdasági igazgatóság vonatkozó 
jelentésében.

Növekszik az állatállomány

Érdekes adatokkal szolgál a házi-
állat-állomány alakulásáról is az 
intézmény nyilvántartása. Kiderül 
belőle ugyanis, hogy néhány faj ese-
tében az állomány mérete a 2000-es 
években tapasztalt visszaesés óta 
csak az utóbbi években kezdte meg-
közelíteni az 1990-ben feljegyzett 
egyedszámot. Van azonban olyan 
faj is, amely a negyedét sem teszi 
ki a ‘90-es állománynak. A rend-
szerváltozás utáni évben elvégzett 
összesítés szerint szarvasmarhafé-
lékből valamivel több mint 122 ezer 
egyed volt a megyében, ez azonban 
a 2000-es évek elejére jócskán 70 
ezer alá csökkent. Az állatállomány 

csak a kedvező agrárpolitika hatá-
sára, 2014-re nőtt ismét 80 ezer fölé, 
idén valamivel több mint 86 ezer 
egyedet számlál. 

A megyében tartott tehenek szá-
ma sokkal kisebb ingadozást mu-
tatott az elmúlt évtizedekben – 49 
ezerről 36 ezerre csökkent a 2010-es 
évek első felére –, a csökkenést a 
tejkvóta bevezetése, valamint a tej 
alacsony felvásárlási ára okozta. 
Az állomány mérete 2017-ben ugrott 
meg ismét, közel húszezerrel, majd 
2019-re néhány ezerrel csökkent, az 
október végi adatok szerint jelenleg 
közel 54 ezer tehenet tartanak a Har-
gita megyei gazdák. A tejkvóta eltör-
lése, valamint a külföldről importált 
olcsó tej azonban a felvásárlási ár 
20–30 százalékos csökkenéséhez 
vezetett, emiatt pedig a helyi tej-
termelés jobb megszervezésére van 
szükség, ami a termelők gazdaszer-
vezetekbe való tömörülése által va-
lósulhat meg – jegyzi meg a megyei 
mezőgazdasági igazgatóság jelen-
tése. Egy másik lehetőségként meg-
említi, hogy a húsmarhatenyésztés 
is eredményes lehet, a gyepterületek 
kihasználtsága tekintetében is.

A juh- és kecskeállomány eseté-
ben szintén a 2000-es években kö-
vetkezett be masszív csökkenés, az 
1990-ben feljegyzett 278 ezerről a fe-
lénél is kisebbre zsugorodott az állo-
mány mérete, majd Románia 2007-
es EU-csatlakozása után kezdett 

ismét nőni, mára elérve a 247 ezres 
állományméretet, azaz megközelít-
ve a rendszerváltozást követő évben 
feljegyzett egyedszámot.

Nem sertéseknek való vidék

A háziszárnyasok esetében a ‘90-es 
évek közepére, azaz öt év alatt 1,7 
millióról kevesebb mint a harmadá-
ra, 488 ezerre csökkent az állomány 
mérete, majd kisebb ingadozások-
kal így maradt a 2010-es évek ele-
jéig, aztán újra növekedni kezdett. 
2016 végére azonban majdnem a 
felére visszaesett – vélhetően a ma-
dárinfl uenza romániai megjelenése 
miatt is –, majd a következő évben 
újra megugrott, jelenleg pedig közel 
700 ezres a megye háziszárnyas-ál-
lománya. A legjelentősebb vissza-
esést a sertésállomány szenvedte el 
a rendszerváltozást követő évtize-
dekben. ‘90-ben még 142 ezer sertést 
tartottak a megyében, az állomány 
azonban megállás nélkül csökken 
azóta is. Az elmúlt években a ser-
téspestis romániai megjelenésének 
esztendejében, 2017-ben mérték a 
legnagyobb visszaesést a megyé-
ben, akkor 17 ezerre csökkent az 
állomány mérete a 2016-os 29 ezer-
hez képest. Azt követően ismét nőtt, 
jelenleg közel 29 egyedet számlál 
a sertésállomány a megyében, ez 
azonban továbbra is messze elma-
rad a ‘90-es értéktől.

Az állatállomány és a mezőgazdasági területek méretének változásai Hargita megyében az elmúlt évtizedekben
▴ F ORRÁS: HARGITA MEGYEI  MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI  IGAZGATÓSÁG / INFOGRAFIKA:  TÓTH SZILÁRD

• A Hargita megyei mezőgazdasági területek 81 százalékát kaszálók és legelők
alkotják, ezek pedig többségében kis és közepes méretű, jelentős részben önellátó
növénytermesztő és állattartó vegyes gazdaságok tulajdonában vannak. Az össz-
területek méretét, a takarmánytermesztés kapacitását és az állatállomány méretét
tekintve azonban nincs teljes egyensúly a megyében.




