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• Enyhe tél, hóhiány, a hideg évszakot átvészelő kórokozók, esős tavasz 
– a mezőgazdaságban minden mindennel összefügg, és akár az egész 
idényre, a várható termésre hatással lehet egy laikus számára jelenték-
telennek tűnő körülmény. A gazdák ezúttal a gyenge tél következményei 
miatt aggódnak. Agrárszakértővel és aktív gazdákkal beszélgettünk az 
idénykezdésről, a tavaszi mezőgazdasági munkákról és arról, hogy milyen 
évre számítanak idén.

SIMON VIRÁG

S zékelyföldre is jellemző, akár-
csak az ország többi területé-
re, hogy egyre több mezőgaz-

dasági terület marad parlagon, az 
emberek nem vetnek, aratnak, de 
még nem is kaszálnak annyit, mint 
mondjuk tíz évvel ezelőtt. De ezzel 
párhuzamosan a megművelt földe-
ken egyre hatékonyabban működik 
a mezőgazdaság, és számtalan olyan 
gazda van, aki nem adta fel, sőt télen 
folyamatosan tervezett, most pedig 
kíváncsian kémleli a természet éb-
redését, és belevág az idénykezdő 
tavaszi munkálatokba, élteti a mező-
gazdaságot.

Az enyhe tél nemcsak az egész-
ségünket nem kímélte, hanem a 
mezőgazdasági területeknek sem 
kedvezett. Nyárádi István agrármér-
nök, a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem sepsiszentgyörgyi 
tanulmányi központjának igazga-
tója, a marosvásárhelyi kertészmér-
nöki tanszék oktatója arról számolt 
be, hogy az elmúlt időszakban a hő-
mérsékletek az átlagnál magasabbak 
voltak, így minden bizonnyal a föld-
ben sok kórokozó túlélte a telet. Ez 
azonban még nem jelenti azt, hogy 
nagyobb kárt fognak okozni tavasz-
szal, nyáron, hiszen ahhoz, hogy 
fejlődni tudjanak megfelelő hőmér-

sékletre és páratartalomra van szük-
ség. Az viszont feltételezhető, hogy 
az átlagosnál több növényvédő szer 
használatára lesz szükség 2020-ban. 
Szintén az időjárással kapcsolatos, 
hogy a télen nem volt elég csapadék, 
mi több most hótakaró is alig volt a 
földeken, így az olvadással sem tel-
tek fel a föld víztartalékai. Pedig – 
mint az agrármérnök magyarázta – a 
tél végi, tavasz eleji enyhülés idején 
kellett volna feltöltődniük a talaj 
víztartalékainak, hiszen az említett 
időszakban még nincs párolgás és a 
növények sem használják intenzíven 
a vizet. Éppen ezért egész évben gon-
dot okozhat a gazdálkodóknak, hogy 
ezúttal elmaradt a tél végi vízután-
pótlás.

Ami a tavaszi munkálatokat ille-
ti, Nyárádi István szerint azok, akik 
elmulasztották elvégezni az őszi 
szántást, alapozást, február végéig 
még bepótolhatták. Akik ezt időben 
elvégezték, most készülhetnek vagy 
neki is foghattak a tavaszi vetésnek, 
hiszen a talaj megfelelő és az idő-
járás is kedvező. Az őszi szántásra 
még szárba szökkenés előtt aján-
lott műtrágyát szórni, hogy legyen 
miből táplálkoznia a növénynek. A 
munkát már a veteményesekben is 
el lehet kezdeni. Azok pedig, akik 
csak később, áprilisban szándékoz-
nak a földeken dolgozni,  egyenges-
sék el a talajt, hogy minél kevesebb 
víz párologjon el az amúgy is száraz 
kertekből.

Reménykedve készülnek

A Hargita megyei Varga László 107 
hektáron gazdálkodik. Beszélgeté-
sünk alatt többször is használta a re-
ménykedünk szót, és amikor ennek 
okára rákérdeztem, azt mondta, aki 
nem reméli, hogy a rossz tél ellenére 
jó tavasz és tűrhető nyár lesz, az neki 
se fog a munkának. Bizakodásra ok 
is van, ugyanis meglátása szerint a 
nem túl kedvező időjárás ellenére az 
őszi vetés szépen fejlődött a télen, 
bár sok helyen az őzek és szarvasok 
lelegelték a friss hajtásokat.

„Egy 2,3 hektáros területen, ahol 
őszi árpa volt vetve, megtörtént, 
hogy egyszerre láttam 17 szarvas-
tehenet és 4 bikát. De a lelegelt nö-
vény kiújul, így nagy kár ott nem 
lesz. Maros megyében láttam, hogy 

már vetették a tavaszi árpát, nekünk 
még várnunk kellett, mert sáros 
volt a föld. Műtrágyát szórtunk a 
földekre, fi gyeljük az időjárást, a 
földek állapotát. Nálunk későn is 
szokott jönni fagy, ezt is fi gyelembe 
kell vennünk a tavaszi munkálatok 
megtervezésekor, a tavaszárpa, ta-
vaszbúza, zab, tritikálé vetésekor. 
És reménykedünk, hogy a gyen-
ge tél ellenére jó mezőgazdasági 
évünk lesz. A gazdák ősszel elvetik 
a reményt, anélkül nem tudnának 
nekifogni a munkálatoknak” – fo-
galmazott a mezőgazdaságból élők 
kiszolgáltatottságáról és a tavaszi 
teendőkről Varga László.

Ahol soha nincs pihenés

A Nyárád mentén, Nagyteremiben 
élő és gazdálkodó Sztrátya József 
zöldségtermesztéssel foglalkozik. 
Bár a Nyárád mentét Murokország-
nak is nevezik, évről évre kevesebb 
sárgarépát és petrezselymet ter-

meszt. A homokos föld kiváló volna 
erre, de a száraz időszakok és az ala-
csony árak miatt kénytelen volt vál-
tani. Mint mondja, a nagyáruházak-
ban olyan alacsony áron kínálják a 
külföldről hozott zöldséget, hogy ő 

azzal nem tudja felvenni a versenyt. 
Ha nem kézi munkával kellene ki-
szedni a földből a sárgarépát, pet-
rezselymet, hanem gépekkel, és ha 
lenne ember, akit napszámba meg-
fogadjon, akkor más volna a helyzet, 
de így már nem éri meg neki sárga-
répát és petrezselymet ter meszteni. 
Évekig epertermesztéssel is foglal-
koztak, azt is azért kellett abba-
hagyniuk, mert nem volt ember, aki 
segítsen leszedni. Helyette beállt az 
országos paradicsom- és fokhagy-
maprogramba, és az onnan kapott 
támogatásból próbál előrejutni. „A 
zöldségtermesztésben szinte egész 
évben folyamatos munka volt. Mivel 
nagyon hosszú volt az ősz, novem-
berben a melegházakban még ter-
mett a paprika, pedig nem fűtjük a 
fóliát, csak vészhelyzetben, hiszen 
másképp nem érné meg. Amikor a 
paprika befejeződött, kicsit pihen-
tünk, s a melegházakban máris 
nekifogtunk a retek, saláta, spenót 
vetésének, hogy ezekből márciusra 
legyen piacra való termény. Előké-
szítettük a kertet a tavaszi fokhagy-
mának, ez az első, amit szabadban 
ültetünk, aztán a hagymát, salátát, 
a palántákat” – sorolta a teendőket.

Ami az időjárást illeti, Sztrátya 
József is problémaként tekint arra, 
hogy enyhe volt a tél, ő is jobban 
örült volna a vastag hótakarónak és 
a kemény fagyoknak, ami megölte 
volna a földben a kórokozókat, mert 
akkor kevesebb vegyszert kellene 
használni. Ha nincs jó tél, nem lehet 
jó tavasz és nyár sem, véli. Sőt, füg-
getlenül attól, hogy milyen nyár lesz, 
öntözés nélkül semmi vetemény, 
zöldség nem terem meg, így ők már 
arra vannak berendezkedve, hogy 
mindent locsolni kell. Ennek ellenére 
a Nyárád menti gazdálkodó bizako-
dik, reméli, hogy idén is lesz erejük 
megművelni a földeket és lesz vevő a 
terményekre.

Tavasz a földeken
Az enyhe tél után reménykedve tekintenek előre a gazdák

„ A télen nem volt elég 
csapadék, mi több most 
hótakaró is alig volt a 
földeken, így az olva-
dással nem teltek fel 
a föld víztartalékai.
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