
gazdaszemmel 2020. március 26. 5

→ A kolozsvári vállal-
kozó attól tart, hogy a 
zöldség- és gyümölcsfor-
galmazás gyökeresen át 
fog alakulni. Ha a tartós 
munkanélküliség miatt 
nagy tömegek szegé-
nyednek el, akkor a mos-
tani forgalom jelentősen 
visszaesik, az eddigi 
luxuscikknek számító 
gyümölcsök és zöldsé-
gek pedig eltűnnek.

CÍMLAPFOTÓ: Fóliasátras 
zöldségtermesztés Nyárádka-
rácsonban. Sok ilyen farmmal 
kiiktatható lenne a masszív 
zöldségbehozatal

A Szepes-féle farm is kilátásta-
lan helyzetbe került, végül a kor-
mány mentőcsomagja óvta meg 
a felszámolódástól. A vágóhidak-
nak korábban leszállított minden 
sertés után 10 euró támogatást 
fi zettek pluszba a gazdáknak, 
ami némiképp egyenesbe hozta 
az ágazatot. Szepes Loránd sze-
rint most is hasonló mentőövre 
lesz szükség, mert a külföldről 
behozott takarmánykiegészítők 
ára napról napra emelkedik. „A 
Brazíliából hajón érkező szója és 
a Nyugat-Európából származó, 
takarmánykiegészítő premixek 
ára 30 százalékkal emelkedett a 
járvány kitörése óta. Ezeket az 
alapanyagokat nem tudjuk he-
lyettesíteni a disznók takarmá-
nyozásában” – magyarázza a szil-
ágysági vállalkozó. A vágóhidak 
nem emelték a felvásárlási árakat, 
így akinek nincs több hónapra 
elegendő takarmánytartaléka, az 
most igen nehéz helyzetbe kerül. 
Szepes szerint farmja egyelőre 
fennakadás nélkül működik. A 
nagybányai és a szatmárnémeti 
vágóhidak – amelyekkel szerző-
déses viszonyban áll – a megszo-
kott rendszerességgel szállítják el 
a 100–110 kilósra hizlalt állatokat. 

A szilágysági vállalkozó a meg-
lévő és működő hazai farmok 
megerősítését várja el a kormány-
tól, mert az import korlátozása 
vagy leállása miatt ezekre lehet 
majd számítani az ország élelmi-
szerellátásában. Megnyugtatónak 
tartja, hogy a hosszú ideje gondot 
okozó munkaerő-vándorlás mos-
tanra leállt, így stabil állatgondo-
zói gárda áll a farm rendelkezésé-
re. Sőt, hosszú évek után újak is 
jelentkeztek, akiket egyelőre nem 
tudnak alkalmazni, de számíta-
nak rájuk, amennyiben a helyzet 
rendeződik.

Érmelléken elkezdődött
a tavaszi kampány
A román–magyar határ közelében 
fekvő Érsemjénben gazdálkodó 
Ványi Attila testvérével 125 hektár 
területen foglalkozik szántóföldi 
növénytermesztéssel. Úgy látja, 
újraindult az élet az érmelléki 
földeken. „Kijárnak a traktorok a 

határba. A kabinban csak a me-
zőgépész ül, így nem fenyegeti a 
vírusveszély. Mindenki végzi a dol-
gát” – magyarázza Ványi az érsem-
jéni helyzetet. Az elsősorban őszi 
búzát, repcét, kukoricát és napra-

forgót termesztő agrárvállalkozó 
szerint a gazdák többsége idejében 
beszerezte a szükséges vetőmagot, 
műtrágyát és a növényvédő sze-
reket. Ez mostanában azért köny-
nyebb, mert a farmokkal szerződő 
terményfelvásárló cégek az őszi be-
takarításig szokták meghitelezni a 
termeléshez szükséges fogyóanya-
gokat, amelynek árát leszámítják 
az átvett szemes gabona értékéből. 
Az érmelléki farmok szinte kivétel 

nélkül így működnek. Kialakulá-
suk visszanyúlik a rendszerváltás 
utáni időszakra, amikor a terme-
lőszövetkezetek vagyonát, illetve 
a gépállomások felszerelését fel-
vásárolták az ott dolgozó mezőgaz-
dasági szakemberek. A legelején 
létrejött társas gazdaságok legtöbb 
helyen átalakultak, és az agronó-
musokból lett vállalkozók új farm-
jaikhoz bérbe vették a földet, vagy 
megvásárolták a földtulajdonosok-
tól. Mára így alakult ki a 200–300 
hektáros farmok láncolata. Ványi 
szerint a kisgazdák többsége bérbe 
adta szántóföldjeit, mert családon-
ként legalább 20–30 hektár föld 
kell ahhoz, hogy szántóföldi nö-
vénytermesztéssel meg lehessen 
élni. Pár hektáros, kisebb területen 
csak a zöldségtermesztésnek lenne 
esélye, de az elmúlt években ez az 
olcsó import miatt nem terjedt el. 
Az új helyzetben azonban ennek 
az ágazatnak is felértékelődhet a 
szerepe. „A falu üzleteiben 4,3 lejt 
kérnek egy kiló krumpliért. Két-há-
rom évvel ezelőtt ötven baniért 
sem lehetett nagyban értékesíteni. 
Ez is jelzi, mennyire megváltozhat 
egyik napról a másikra a helyzet, 
ha leáll, vagy csökken a behozatal, 
illetve külföldön is hirtelen emel-
kedik a termények ára” – érvel 
Ványi Attila a hazai termelés gyors 
felfuttatása mellett. 

Ványi optimistábban látja a 
külföldről hazajött munkaerő 
helyzetét. Úgy véli, ha lesz vilá-
gos agrárpolitika, ami a hazai 
mezőgazdasági termelést szeret-

né helyzetbe hozni a külföldivel 
szemben, akkor többen kapnak 
kedvet a gazdálkodáshoz. Az ér-
semjéni vállalkozó szerint aki 
most hazatért Olaszországból 

vagy Spanyolországból, az kétszer 
meggondolja, hogy visszatérjen. 
Főleg, ha itthon is el tudna boldo-
gulni gazdálkodásból.

A kolozsvári Monostor-negyed 
talán legismertebb zöldséges üz-
lete a napokban zárt be. Pálfi  An-
dor cégtulajdonos döntését azzal 
indokolta, hogy félt, a 12 alkalma-
zottból nehogy valaki elkapja a ví-
rust, és így mindenkit karanténba 
kényszerítsen. A többszobás föld-
szinti tömbházlakásban hosszú 
évekkel ezelőtt beindított zöldsé-
ges boltja mindig zsúfolásig volt 
telve vevőkkel. A Pálfi -féle keres-
kedés jó minőségű, olcsó és első-
sorban hazai származású zöldsé-
geket és gyümölcsöket kínált. De 
a cégvezető a megmondhatója, 
milyen kínnal-bajjal tudta besze-
rezni terményeit, hiszen évről évre 
folyamatosan csökkent a terme-
lők száma. Így ő is többször arra 
kényszerült, hogy lengyelországi 
árut szerezzen be. Ha választania 
kellett, akkor a magyarországi 
zöldséget és gyümölcsöt részesí-
tette előnyben. „Amikor pár napja 
bezártam, éppen elszabadultak 
az árak a nagykereskedőknél, 
mert leállt vagy nagyon lelassult a 
zöldség importja. Nemrég hallot-
tam, hogy több helyről újraindult 
a szállítás, de vontatottan halad, 

és jóval magasabb árakon érkezik 
az áru. Nálunk csak zöldhagymát, 
retket és salátát lehet ilyenkor be-
szerezni, illetve a tavalyról maradt 
gyökérzöldséget és krumplit” – 
magyarázza Pálfi . 

A kolozsvári vállalkozó attól tart, 
hogy a zöldség- és gyümölcsforgal-
mazás gyökeresen át fog alakulni. 
Ha a tartós munkanélküliség miatt 
nagy tömegek szegényednek el, 
akkor a mostani forgalom jelen-
tősen visszaesik, az eddigi luxus-
cikknek számító gyümölcsök és 
zöldségek pedig eltűnnek. De gond 
lehet mindenféle zöldség- és gyü-
mölcs beszerzésével, ha a hazai 
mezőgazdaság nem erősödik meg 
annyira, hogy pótolni tudja az ed-
digi hatalmas külföldi behozatalt.

Pálfi  Andor kolozsvári zöldségkereskedő szerint teljesen
át fog rendeződni a zöldségpiac is 

A gazdák újrakezdték a mezei munkát, már csak bátorításra van szükségük

Fazakas Miklós nyárádkarácsoni agrárvállalkozó a prioritáslista elejére tenné a mezőgazdaságot
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