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• A gyümölcsösökben, 
zöldségeskertekben a 
kórokozók és kártevők 
elleni védelem szem-
pontjából most van 
a legkritikusabb idő-
szak, idén rengeteg a 
levéltetű, de a gombás 
megbetegedéseket, va-
rasodást is elősegíti az 
időjárás. Aki most nem 
tesz ellenük, az már 
csak a nem túl haté-
kony tűzoltó módszeres 
növényvédelemben bíz-
hat később – hívja fel a 
figyelmet a szakember.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Ahhoz képest, hogy mennyi ká-
rosító tényező – főként fagy – 
jellemezte idén a tavaszt, most 

már szépnek mutatkozik a várható 
gyümölcstermés – osztotta meg ta-
pasztalatait lapunkkal Székely Csaba 
gyümölcstermesztő, agrármérnök. 
A barackfák, az érzékenyebb szil-
vafajták és a korai cseresznyefajták 
virágai teljesen lefagytak az áprilisi 
éjszakai fagyok idején, így azok nem 
teremnek idén, de a májusi hideg idő-

járás már nem tett kárt a gyümölcs-
fákban, zöldségeskertekben, csak 
visszafogta a növények fejlődését. 
„A melegigényes növények – a gyü-
mölcsfák is, de főleg a zöldségfélék, 
a paszuly, tökfélék, paprika, paradi-
csom – látványosan szenvedtek az el-
múlt időszakban. De az utóbbi héten, 
tíz napban jóra fordult az időjárás, 

felmelegedett, és volt csapadék is, 
látszik is mindenen” – fogalmazott a 
szakember. Megjegyezte azonban, 
hogy az említett okok miatt idén a 
szokásosnál mintegy tíz nappal, két 
héttel később lesz a zöldség- és gyü-
mölcsérés, reméli, az egyre gyak-

rabban megtapasztalt szélsőséges 
időjárás nem teszi tönkre a termést.

Jó alma- és szilvatermésre számít

A nyikómalomfalvi gyümölcster-
mesztő idén nagyon jó alma- és szilva-
termésre számít – szépek az alma- és 
szilvafák nem csak nála, más gyü-

mölcsösökben is. Felhívta azonban 
a fi gyelmet arra, hogy a különféle 
kórokozók, kártevők elleni védelem 
szempontjából ez az időszak a legkri-
tikusabb. „Mind a gyümölcsfák, mind 
a zöldségek esetében. Főleg amióta az 
idő is felmelegedett. Záporok váltják 

a napsütést, a meleg, párás levegő 
pedig ideális a gombafélék, levélbe-
tegségek elszaporodására. A mostani 
növényvédelem meghatározó egész 
nyárra. Elejét kell venni a növénybe-
tegségeknek, nem kell megvárni a 
tüneteket” – fogalmazott, kitérve arra 
is, hogy ha felüti a fejét a betegség, ak-
kor már csak a nem túl hatékony tűz-

oltó módszeres növényvédelemben 
bízhatnak a gazdák.

Varasodás, ragyásodás

Az alma- és körtefák esetében a vara-
sodást okozó gombásodás megelőzé-

sére kell fi gyelni, ugyanis ebben az 
időszakban erre a legfogékonyabbak 
a fák. A rovarkártevőket illetően ha-
talmas levéltetűrajzás veszélyezteti 
idén a növényeket, zöldségféléket, 
gyümölcsfákat egyaránt. „Annak 
is kedvez ez a meleg, párás levegő. 
Válogatás nélkül a virágoktól kezdve 
mindenen ott vannak masszív ra-
jokban. Könnyű ellenük védekezni, 
egy beavatkozás ugyan nem elég, de 
kétszeri beavatkozással, 8, 10 napos 
ismétléssel meg lehet szabadulni 
tőlük” – magyarázta a szakember. 
Hozzáfűzte, nem kell ehhez 
semmilyen speciális szer, jók 
erre az általános rovarölők. 
A zöldségfélékre a Peronos-
pora gombacsoportba tartozó 
fertőzések, népies nevükön 
a ragyásodás jelent veszélyt, 
ugyanis ezeknek is ideális a 
80–90 százalékos páratarta-
lom. Ezek ellen is jól lehet vé-
dekezni nem veszélyes, környezetkí-
mélő permetszerekkel, csak idejében 
kell cselekedni, nem kell megvárni, 
hogy megjelenjenek a leveleken a 
sárgás, barnás foltok – tanácsolta 
Székely Csaba. „Javasoltam sok ter-
melőnek, hogy használják a keres-
kedelemben kapható, növényekre 
kifejlesztett stresszoldó szereket. 
Hol jég van, hol felhőszakadás, 
nem beszélve a hőmérséklet-inga-
dozásokról – vannak erre szerves 
anyagokat, fenolokat tartalmazó 
készítmények, vagy mikroeleme-
ket tartalmazó lombtrágyák. Lehet 
csökkenteni ezeket a stresszhatá-
sokat, és meghálálják a növények” 
– ajánlotta a szakember.
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Nagyon sok a kártevő
Növényvédelmi szempontból a nyár legkritikusabb időszaka a mostani

Rengeteg a levéltetű idén. 
A zöldségeskertek és 
gyümölcsösök egyaránt 
veszélyben vannak
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K O V Á C S  E S Z T E R

A Civilek az Örökségért Mozgalom 
Facebook-oldalán fejezték ki ag-

godalmukat többen is, hogy látszólag 
nem halad a Székelytámadt-vár felújí-
tásának projektje, jóllehet a városve-
zetés már tavaly nyáron bejelentette, 

hogy 5 millió eurónyi európai 
uniós támogatást nyert Szé-
kelyudvarhely a projektre. 
A beruházásnak a támoga-
tóval kötött szerződésben 
megszabott ütemterve van, 
tudtuk meg: tavasszal köz-

beszerzési eljáráson hirdette 
meg Székelyudvarhely Polgár-

mesteri Hivatala a projekt tervezési 
munkálatait, majd ezt követően május 
végén szerződést kötöttek a nyertes 

K&K Studio de Proiectare kolozsvári 
székhelyű tervezőcéggel. „A szerző-
dés szerint éppen június 11-ére van 
ütemezve a kezdési utasítás kiadása, 
amelytől számítva 6 hónap lesz a ter-
vezési időszak. Az említett tervezőcég 
vezetője, Guttmann Szabolcs műépí-
tész, műemlékvédelmi szakember az 
egyik legelismertebb szaktekintély a 
területen, így bátran kijelenthetjük, 
hogy a vár sorsa jó kezekben van” – 
válaszolta kérdéseinkre a polgármes-
teri hivatal sajtóosztályának nevében 
Bölöni Ildikó. Hozzátette, a tervek ké-
szítése során számos konzultációt tar-
tanak, amelybe a szakmát is bevonják, 
ezért „fölösleges az önkéntes aggódók 
aktivitása és az álhírek terjesztése”.

Egyébként a tervek elkészülte után 
újabb közbeszerzést hirdet majd a hi-
vatal, ezúttal az építési munkákra. 
Eszerint leghamarabb jövő év tavaszán 

kezdődhetnek el a tulajdonképpeni fel-
újítási munkálatok, amelyek újabb két 
évet fognak igénybe venni.

Használható tereket alakítanak ki

A pályázati dokumentációban szerep-
lő terv külön kezeli a vár belsejét és a 
várfalakat: a zöldövezet, a járófelüle-
tek és a közvetlenül a várfalak mentén 
húzódó Tó utca összesen 6324 négyzet-
méteres felületet jelent. A Hajdú-bástya 

összfelülete 208 négyzetméter, míg 
a felújításra szoruló várfalak felülete 
457 négyzetméter. Az újjáépítendő Haj-
dú-bástya kulturális központként fog 
működni: ötszintes, kilátóval, konfe-
renciateremmel, fi lmvetítésre alkalmas 
teremmel, kiállítótérrel ellátott központ 
épül. A Fóris-bástyában alakítják ki a 
szabadtéri színpadot. A projekt járulé-
kos hozadéka, hogy teljesen megújul a 
várfal mellett húzódó Tó utca is, a 101 
méteres utcában közművesítés lesz, 

majd az útfelületre kőburkolat kerül, 
ugyanolyan, mint a várfalakon belül. 
Jelentős földmunka is zajlik majd a 
várfalakon belül, hiszen az évszázadok 
során megemelődött a járófelület: a fel-
újítás alkalmával az eredeti járószintre 
ásnak majd le, ide kerül a körös-körül 
tervezett kőburkolat is.  

Nincs eladó, „tiszta” ingatlan

„Bár ez a projekt nem tartalmazza az 
iskola épületét, sem pedig a vár körüli 
ingatlanokat, természetesen szándé-
kunkban áll a vár körüli ingatlanok 
helyzetének feltérképezése, amit egy 
külön tanulmánynak kell majd meg-
vizsgálnia, és az abban javasoltak 
alapján történhetnek meg a tulajdon-
képpeni ingatlanvásárlások. Az ön-
kormányzat részéről született ugyan 
egy elvi döntés a vár körüli ingatlanok 
vásárlására vonatkozóan, de jelenlegi 
információink szerint nincs egyetlen 
– rendezett tulajdoni viszonyokkal 
rendelkező – eladó ingatlan sem az 
adott területen” – közölte továbbá a 
civilek által megfogalmazottak vála-
szaként a sajtóosztály képviselője. 

Székelytámadt-vár: idén csak a terv készül el
• Elkezdődött a székelyudvarhelyi Székelytámadt-vár 
restaurálását és felújítását szolgáló beruházás, bár egye-
lőre a kevésbé látványos tervezési szakasszal indítottak. A 
műemlék teljes rendezésének tervét a Guttmann Szabolcs 
műemlékvédelmi szakember vezette cég készíti.

Nemcsak újjáépülnek, hanem 
új funkciót is kapnak a bástyák
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