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→ A szakember abban 
látja a legnagyobb 
veszélyt, hogy a szak-
minisztériumnak nincs 
világos üzenete a gazdák 
felé, amelyben a me-
zőgazdasági termelés 
elsőbbségét hangsú-
lyozná. Egy üzemet be 
lehet zárni, és ha három 
hónap múlva újranyitják, 
minden ott folytatódik, 
ahol abbamaradt. Ez a 
mezőgazdaságban nem 
így működik.

Borúsan látják a romániai 
mezőgazdaság helyzetét és 
talpraállási esélyeit a lapunk 
által megkérdezett gazdák, 
mezőgazdasági szakembe-
rek. A külföldről behozott 
zöldség- és gyümölcsim-
port drágulásával, illetve 
átmeneti leállásával igen 
nehéz helyzetbe kerülhet a 
hazai élelmiszerellátás, ha a 
kormány nem lép idejében. 
A termelők a hazai agrárá-
gazat gyors megerősítésében 
reménykednek.

→ MAKKAY JÓZSEF

G azdálkodókkal és agrár-
szakemberekkel beszélget-
tünk a koronavírus-járvány 

következményeiről. A legtöbben 
attól tartanak, hogy a román kor-
mány nem kezeli kiemelt fi gye-
lemmel az élelmiszer-termelés 
és ellátás fontosságát, ami belát-
hatatlan következményekkel jár-
hat az ország lakosságára nézve. 
Romániában ez azért különösen 
kritikus helyzet, mert az utóbbi 
öt évben folyamatosan nőtt az 
élelmiszerimport. Míg 2015-ben 
a hivatalos statisztikák szerint a 
mezőgazdasági termékek kivitele 

és behozatala közötti különbség 
89 millió euró volt az import javá-
ra, tavaly ez az érték jóval megha-
ladta az egy milliárd eurót. Ez azt 
jelenti, hogy a legtöbb növényi és 
állati eredetű élelmiszerből egyre 

nagyobb mennyiséget importá-
lunk. Ma már gyakorlatilag sem-
miből nem vagyunk önellátóak. 
Ezt Adrian Oros mezőgazdasági 
miniszter is elismerte, de a szo-
kásos optimista sajtónyilatkoza-
tokon túl – a szakminisztérium 
öt éven belül szeretné új pályára 

állítani a román mezőgazdaságot, 
hogy nettó importőrből exportőr 
legyen – semmi sem mutat a hely-
zet gyökeres megváltoztatására. 
Miközben ma már válságkezelésre 
van szükség.

Bizonytalan gazdák
Az önálló és független mező-
gazdasági érdekvédelmi egye-
sületként működő RMGE Maros 
szervezet elnöke, Fazakas Miklós 
agrárvállalkozó szerint semmi 
sem mutat arra, hogy a kormány, 
illetve a mezőgazdasági miniszté-
rium átlátná az élelmiszer-terme-
lés megerősítésének fontosságát. 
„Húsból, tojásból, zöldségekből, 
de még búzalisztből is import-
ra szorulunk. Ha valamiért leáll 
az import, vagy megdrágulnak a 
külföldről érkező mezőgazdasági 
termékek, akkor Románia kritikus 
helyzetbe kerül. Akár éhínség is 
beállhat, mert az utóbbi harminc 
esztendőben módszeresen pad-
lóra küldték a mezőgazdaságot” 
– fogalmaz a mintegy 30 gazda-
körrel működő székelyföldi érdek-
védelmi szervezet vezetője. 

A szakember abban látja a leg-
nagyobb veszélyt, hogy a szak-
minisztériumnak nincs világos 
üzenete a gazdák felé, amelyben 
a mezőgazdasági termelés elsőbb-
ségét hangsúlyozná. Egy üzemet 
be lehet zárni, és ha három hó-
nap múlva újranyitják, minden 
ott folytatódik, ahol abbamaradt. 
Ez a mezőgazdaságban nem így 
működik. Ha a termelők tavasszal 
nem fektetnek be a termőföldek 
megdolgozásába, illetve kilátás-
talanság miatt elkezdik leépíteni 
az állatállományokat, akkor fél év 
múlva már nem lesz miből pótolni 
a veszteséget.

Fazakas Miklós egy hektár fó-
lia alatti zöldségtermesztéssel 
foglalkozik: évi rendszerességgel 
uborkát, paradicsomot és paprikát 
termeszt, szabadföldi zöldségter-
mesztésben pedig gyökérzöldsége-
ket és káposztát. Több nagyáruház 
beszállítójaként korszerűsítette 
farmját. Fóliaházaiba a legkorsze-
rűbb izraeli csepegtetős öntözőbe-
rendezést telepítette több százezer 
euró beruházással. A tavaszi kam-
pányba mintegy százezer eurót 

kell befektetnie ahhoz, hogy a kö-
vetkező egy-két hónapban szállí-
tani tudjon az üzleteknek. „Azt lá-
tom, hogy mindenki bizonytalan. 
A kormány mindennel foglalkozik, 
csak a mezőgazdasággal nem. Mi-
közben minden ipari és szolgáltató 

szektornak a tartós munkanélküli 
segélyeket ígéri, mi, a mezőgaz-
daságban dolgozók nem kapunk 
egyértelmű üzenetet arról, hogy a 
mai kritikus helyzetben munkán-
kat támogatná. Ha ezt nem látják 
a gazdák, a szokásos tavaszi be-
fektetések jelentős része elmarad, 

és az eddig nagyobb területen 
termelő gazdák is kivárnak. Senki 
nem akar bizonytalanra elindul-
ni” – magyarázza a bajok fő okát a 
szakember. Az egyesület keretében 
eddig mintegy 160 Maros megyei 
termelőnek importált zöldségpa-
lántákat Magyarországról, de most 
ez is kérdésessé vált. A kormány 
paradicsomprogramja, valamint 
több más elképzelés már a kor-
mányválságok idején, több hónap-
pal ezelőtt megkérdőjeleződött. 

Fazakas Miklós abban is szkep-
tikus, hogy az eddig Nyugat-Euró-
pában dolgozó romániai vendég-
munkások hazatérése jelenthet-e 
fellendülést az utóbbi években 
súlyos munkaerőhiánnyal küzdő 
mezőgazdaság számára. A for-
ráshiányban szenvedő romániai 
agrárszektor szerkezete – farm-
jainak mérete – eleve nem teszi 
lehetővé azt, hogy az itt dolgozó 
munkásoknak tisztességes bért 
fi zessenek. Aki az elmúlt évek-
ben vagy évtizedekben Nyugaton 
dolgozott, annak valószínűleg a 
mezőgazdaság lesz az utolsó vá-
lasztása, ha kényszerhelyzetbe 
kerül. „Az idei esztendő a kivárás-
ra megy rá. Sokan a tartalékaikat 
fogják felélni abban a reményben, 
hogy jövőtől külföldön is újrain-
dul az élet” – véli Fazakas Miklós.

Nő a takarmányok ára is 
A szilágysági Menyő határában 
2011-ben uniós pályázattal és jelen-
tős bankhitellel disznófarmot léte-
sítő Szepes Loránd agrárvállalkozó 
számára eddig sem volt gálamenet 
az elmúlt 9 esztendő. Az évente 
mintegy 9–10 ezer vágóállatot ér-
tékesítő állattelep számára az első 
nagy megpróbáltatás az oroszor-
szági piac bezáródása volt az uk-
rajnai válság kirobbanása után. Ez 
a teljes európai sertéspiacot padló-
ra küldte, hiszen Oroszország volt 
a legnagyobb disznóhúsimportőr 
az Európai Unió országaiból. A 
korábbi hétlejes élősúly-kilogram-
monkénti felvásárlási ár a felére 
csökkent, ami teljesen ráfi zeté-
sessé tette a termelést. A románi-
ai piacot elözönlötte a dömping 
áron piacra dobott spanyol, dán 
és egyéb származású, mélyfa-
gyasztott sertéshús. Amelyik farm 
kibírta a hatalmas ráfi zetést, azt a 
román kormány egy-két év múlva 
megmentette. Ez a trend 2018-ig 
folytatódott. 

Helyzeti előnybe kerülhetnek portékáikat a piacokon kínáló kistermelők

A menyői állatfarmról évente 9-10 ezer vágóállat kerül értékesítésre

Szepes Loránd is állami beavatkozásra vár a sertéságazatban

KORMÁNYZATI BEAVATKOZÁSBAN REMÉNYKEDNEK AZ AGRÁRÁGAZATBAN DOLGOZÓ GAZDÁK

A bizonytalan behozatalt pótolhatná a hazai
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