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Mostanra kétezerre nőtt az állandó ser-
tésállomány.

A padlóra került sertéspiac

A 2011-es indulás sikertörténetnek szá-
mított. Az élősúlyban kilónként 7 lej 
körüli áron értékesített hízók utáni árbe-
vétel nemcsak a jelentős havi törlesztő-
részletet fedezte a bank felé, hanem 
újabb beruházásokra is futotta a nye-
reségből, amelyet a tulajdonos vissza-
forgatott. Ennek az emelkedő pályának 
az orosz piac hirtelen bezáródása vetett 
véget, amikor 2015-ben az Európai Unió 
Ukrajna miatt elkezdett izmozni a nagy 
orosz medvével, Moszkva pedig válasz-
képpen sertéshúst sem importált többé 
az uniós országokból. A nagy nyugat-eu-
rópai termelők – Dánia, Spanyolország, 
Hollandia és mások – elkezdték mélyen 
a termelési ár alatt teríteni árujukat a 
belső uniós piacokon. „A spanyolok 
több ezer tonna, többéves mélyfagyasz-
tott sertéshúst dobtak a román piacra 
az itteni felvásárlási árak feléért” – ma-
gyarázza a szilágysági farmer. Ennek 
hatására 2015-ben az előző év átlagának 
felére, 3,70 lejre esett vissza az élősúly-
kilo grammonkénti felvásárlási ár. Ez 
a trend kisebb megszakításokkal 2018 
őszéig folytatódott, ami kilátástalan 
helyzetbe sodorta a hazai disznófarmo-
kat. Szepes Loránd szerint sehol nem 
volt annyira súlyos a helyzet, mint Ro-
mániában, hiszen a tőlünk nyugatabbra 
fekvő országokban elképzelhetetlen len-
ne, hogy tízéves, mélyfagyasztott, olcsó 
disznóhúst dobjanak be nagy tételekben 
a kereskedelembe és feldolgozóiparba. 
„Állítom, hogy Románia az Európai 
Unió élelmiszeripari szemétlerakata, 
ahova büntetlenül bármit be lehet hoz-
ni, amiből elég nagy kör nyerészkedik. 
A bukaresti hatóságok nincsenek tekin-
tettel a hazai termelőkre, így az ellenőri-
zetlen import egész ágazatokat küldhet 
padlóra, ahogyan a disznótartással is 
történt” – magyarázza vendéglátóm, 
aki szerint a 24. órában mégis lépett a 
bukaresti kormány, és mentőövet do-
bott a sertéstartóknak, külön pénzügyi 
támogatást nyújtva a levágott állatok 
után. A farmonkénti 200–300 ezer eurós 
támogatással az állattelepeknek sikerült 
nullszaldósra kijönni, azaz a vállalko-
zók nem húzták le mindenhol a rolót. Ez 
a támogatás egy-két alkalommal a szo-
kásos összeg kétszerese vagy háromszo-
rosa volt állatonként.

Újra a csúcson a sertéságazat?

A sovány esztendők után tavaly jelen-
tősen emelkedett a felvásárlási ár, a ka-
rácsony előtti időszakban kilónként 8,50 
lejt fi zetett a vágóhíd a leadott hízókért, 
ami ismét kifi zetődővé tette a nagyüze-
mi sertéstartást. Szepes Loránd sokat 
töprengett azon, hogyan tudnák mér-
sékelni a hatalmas fl uktuációt, illetve 
hogyan csökkenthetnék a költségeket. 
Egy nyírségi (magyarországi) sertéshiz-
laló szövetkezet példáján felbuzdulva 
elhatározta, a környékbeli öt sertésfarm 
tulajdonosával összehoz egy szövet-
kezetet. A négy román és két magyar 
tulajdonosból álló termelői összefogás 
nehezen indult, mert korábban már volt 
egy sikertelen szilágycsehi szövetkezeti 
próbálkozás. Szepes emiatt egy teljesen 
átlátható szövetkezeti modellt ajánlott, 
ami Magyarországon és Nyugat-Euró-
pában egyaránt működik. Végül a töb-

bi vállalkozó is belátta ennek előnyeit, 
főleg miután Szepes Loránd végigjárta 
Bukarestben, a mezőgazdasági minisz-
tériumban az ehhez szükséges ügyinté-
zést, és sikeresen megpályázott évi 100 
ezer eurós uniós segélyt, amit öt éven 
át folyósítanak az új szövetkezet műkö-
déséhez. A szilágysági sertésszövetke-
zet immár közösen szerzi be a hat farm 
számára a malacokat, de a vágóállatok 
értékesítése is a szövetkezet égisze alatt 
történik. A farmok a szövetkezet kereté-
ben pályáztak meg egy 1466 férőhelyes 
kocatelepet román kormányzati forrá-
sokból a közösen vásárolt szamosudvar-
helyi földterületükre. Korábban a szo-
ciáldemokrata kormányzat fogadta el a 
195-ös számú törvényt, amely hazai for-
rásokból nyújt különtámogatást a sertés-
farmok számára. Szepes reméli, hogy az 
új liberális kormányzat is rábólint erre, 
így 2021-ben megépíthetik Észak-Erdély 
egyik legkorszerűbb kocatelepét, amely 
ellátná mind a hat farmot malacokkal, 
de akár másoknak is tudnak majd érté-
kesíteni kiváló genetikai állománnyal 
rendelkező állatokat. Szepes Loránd a 
magyar gazdaságfejlesztési támogatáso-
kat kezelő Pro Economica Alapítványhoz 
is pályázik, amely a székelyföldi nagy 
összegű beruházások után a Partium-
ban is meghirdeti új pályázatait.

A húsmarha az alternatíva

„A sertéságazat a mostani jó felvásárlási 
árak ellenére is bizonytalan. Egyrészt ki-
számíthatatlan a jövő, mert nem tudjuk, 
hogy az idei esztendőtől mekkora támo-
gatást kapunk a leadott vágóállatokra. A 
2020–2027-es romániai agrárfejlesztési 
tervről egyelőre semmit nem tudni. A 
másik nagy gond a megállíthatatlan ser-
téspestis. Minden farmon nagyon szigo-
rúak az állategészségügyi intézkedések, 
de ennek ellenére bármikor megjelenhet 
a vész, ami megakaszthatja tízéves beru-
házásunkat” – foglalja össze tömören a 
legnagyobb kihívásokat.

Az alternatívakeresésben tavaly je-
lent meg a húsmarhatartás. 2019 tava-
szán Luxemburgból vásárolt a család 72 
tényészüszőt és két bikát.

A tehénfarmot a Szilágycsehtől né-
hány kilométerre fekvő Bősháza határá-

ban látogatjuk meg esti etetéskor, amit 
a család tagjai végeznek. A telephelyet 
egy csődbe ment vállalkozótól vásárol-
ták. Szilágyszegi lakásuktól és a menyői 
legelőtől kissé messze fekszik a téli te-
lephely, de vendéglátóm szerint egyelőre 
nem volt pénzük a disznófarmmal szem-
ben felépíteni a húsmarhák istállóját is, 
a száz hektáros, villanypásztorral körbe-
kerített legelő szélén.

A tenyészállatok beszerzése is külön 
történet. Szepes Loránd két megfogadott 
állatorvos társaságában előbb Francia-
országból, a limousine húsmarha hazá-
jából akart anyaállatokat vásárolni, de 
az ottani eladók át akarták őket verni – 
azt mondták, Romániában jól járnak a 
gyengébb minőségű tenyészállatokkal is 
–, így nagy veszekedések után jöttek át 

A disznóistálló 
elszállításra váró 
hízókkal

Szepes Loránd agrárvállalkozó 
sok mindennel foglalkozott 
a rendszerváltás óta

Luxemburgba, ahol hosszas keresgé-
lés után akadtak rá arra az állomány-
ra, amit végül 2000 eurós állatonkénti 
áron vásárolt meg.

Tavaly novemberben ellett meg az 
első tehén, és a gazda reményei szerint 
idén májusig minden borjú megszüle-
tik. A szép húsformájú tenyészállatok 
növendékei 18 hónapos korban érik 
el a 600–1000 kilós testsúlyt (a bikák 
rendszerint súlyosabbak).

A könnyebb beszerzés és érté-
kesítés céljából pár héten belül a li-
mou sine húsmarhatartók számára 
is bejegyzik a szövetkezetet, Szilágy, 
Kolozs, Beszterce, Máramaros és Szat-
már megye tenyésztőinek részvételé-
vel. A tervek szerint a mintegy 1500 
állatot tartó gazdák szövetkeznek, 
ami egy-két éven belül nagy lendüle-
tet adhat az élőállat-kivitelnek, illetve 
a marhahúsexportnak. Szepes szerint 
Európában komoly felvevőpiac van a 
marhahúsra, de az értékesítés csak 
akkor éri meg, ha a gazdákat tömörítő 
szövetkezet tárgyal a külföldi felvá-
sárlóval. A szövetkezet másik előnye, 
hogy közösen használhatnak értékes 
genetikai tulajdonságokkal rendelke-
ző alapállatokat, illetve közösen im-
portálhatnak tényészüszőket.

A mintegy négyszáz hektár saját 
és bérelt szántófölddel, kaszálóval és 
legelővel rendelkező Szepes Loránd 
vállalkozása immár két pászmán pró-
bálkozik. De mint fogalmaz, a legna-
gyobb gondot mégsem a különböző 
értékesítési vagy egyéb adminisztratív 
akadályok jelentik, hanem a súlyos 
munkaerőhiány. A vállalkozó már 
beleunt abba, hogy a környéken nem 
talál állatgondozó munkást, ezért el-
döntötte, hogy Nepálból hoz be mun-
kaerőt kétéves szerződés keretében. 
Idén tavasszal érkeznek meg az első 
ázsiai alkalmazottai, akiknek a hi-
vatalos román minimálbért fi zeti ki, 
plusz ingyenes szállást és teljes ellá-
tást biztosít. Egy munkaerő-közvetítő 
cégen keresztül toborozza az angolul 
beszélő embereket, akik a visszajelzé-
sek szerint szívesen jönnek Erdélybe, 
hiszen náluk havi 50 amerikai dollárt 
keresnek. „Minden alkalmazottamat 
megbecsülöm. Aki dolgozik és megbíz-
ható, havi ötezer lejt is megkereshet a 
disznófarmon, mégis állandó ideges-
ségben élek, mert hol van munkás, 
hol nincs. Akkor hagynak faképnél, 
amikor nem is gondolnám. Inkább el-
mennek Nyugat-Európába robotolni 
ugyanennyi pénzért a mezőgazdaság-
ba. Ez ma ennek a vidéknek a legna-
gyobb tragédiája” – fogalmaz Szepesi. 
Mivel a tehénfarmra nem talált embert, 
reggel és este feleségével, vakációban 
nyolcadikos fi ával látja el az állatokat. 
A Kolozsváron közgazdasági szakra já-
ró lányát is visszavárja a családi vállal-
kozásba, de az állatorvosnak szánt fi át 
is hazavárja majd, ha elvégzi az egye-
temet. „Elmagyaráztam a gyerekeim-
nek: csak abban az esetben vállalom 
ezt a nem kis megpróbáltatással járó 
munkát, ha idővel átveszik tőlünk a 
kormányrudat. Az állattenyésztésnek 
hosszabb távon csak így van értelme” 
–mondja búcsúzásként Szepes Loránd 
az állattelep kapujában.




