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Gyümölcskrízis Európa-szerte
Gyenge a cseresznye- és meggytermés, jónak ígérkezik a szőlő
• Nagyon megdrágul-
tak idén az idénygyü-
mölcsök, ráadásul a 
kínálat is szegényes a 
piacokon. A termesz-
tők és a szakemberek 
egybehangzó vélemé-
nye szerint az időjárás 
nagyban befolyásolta 
a termés minőségét és 
mennyiségét.

A N T A L  E R I K A

A marosvásárhelyi piacokon 
idén kilogrammonként 17–
18 lejes áron jelent meg az 

eper, ám a fogyasztók hiába várták, 
hogy a vételár a tavalyi mértékre 
csökkenjen: legolcsóbban 12 lejért 
lehetett hozzájutni, ráadásul ez is 
csak rövid ideig tartott – hamar 
eltűnt az asztalokról az idénygyü-

mölcs. Most a cseresznyének 
van szezonja, de a piacon 16 
és 18 lej között ingadozik a 
kilogrammonkénti ára, és az 
is importgyümölcs, Görög-
országból hozzák. Az egyik 

árusnál a 16 lejes cseresznye 
mellett találtunk 8 lejért is, amiről 
az eladó elmagyarázta, hogy az ol-
csó a romániai cseresznye, de azt 
ő nem javasolja megvételre. „Azért 
hoztam, hogy ne mondják, hogy 
csak külföldit árulok, legyen hazai 
termék is az asztalomon. Csak az a 
baj, hogy ez szinte ehetetlen, nem 
érdemes pénzt adni érte” – magya-
rázta érdeklődésünkre, hozzátéve, 

ő is ellentmondásosnak érzi, hogy 
a saját maga kínálta termékről kell 
lebeszélnie a vevőket.

Az esőben is szüretelni kell

Az egyéni helyi termelők és term-
esztők Facebook-csoportjában is 
hirdették a hétvégén a cseresznyét, 

aminek kilójáért 10 lejt kértek. Ér-
deklődésünkre elmondták, mivel 
folyamatosan esik az eső, a termés 
tönkremegy, ha nem szedik le. A zárt 
csoportban hirdetve hamar sikerül 
vevőket találni rá, így a termesztő 
is jól jár és a fogyasztó is elégedett, 

hiszen a környéken termett, friss, 
ropogós, ízletes cseresznyét megfi -
zethető áron vásárolhatja meg. „Ez 
még mindig nem olyan árban van, 
hogy többet legyen érdemes venni 
belőle, eltevésre is” – jegyezte meg 
egy vásárló, aki elmondta, minden 
évben szokott befőzni, de idén epret 
sem és cseresznyét sem tesz el.

A gyenge termés, a magas árak 
összefüggenek a pandémiával is, 
hiszen nem lehetett külföldről 
gyümölcsöt behozni, de növény-
védő szereket sem – nyilatkozta a 
Székelyhonnak Sármási-Bocskai 
János kertészmérnök, aki szerint 

a kedvezőtlen helyzethez hozzá-
járult a rossz időjárás is, a fagy, a 
jégeső, az alacsony hőmérséklet. 
Amikor az epernek kellett volna 
az eső, akkor nem esett, aztán 

meg túl sok volt a csapadék. A cse-
resznyével és meggyel is hasonló 
a helyzet: „A kártevők ellen nem 
tudtak időben védekezni, ráadásul 
éppen virágzáskor hullott többször 
is jégeső. Kéne érjen a meggy, de 
egy szem sincs a fán a kertemben, 

a virágokat leverte a jég” – tette 
hozzá a kertészmérnök, aki szerint 
nem érdemes várni, hogy olcsóbb 
lesz a gyümölcs, mert nem termett 
olyan mennyiségben, hogy keve-
sebbért is tudják adni.

Jó szőlőtermés ígérkezik

Némi remény mégis maradt, ami 
az idei gyümölcstermést illeti. 
Náznán Jenő agrármérnök-gazdál-
kodó szerint a szőlő pillanatnyilag 
jónak ígérkezik. „Egyetlen akadály 
a május közepétől folyamatosan 
hulló eső, ami az éppen aktuá-
lis permetezésnél nagy hátrányt 
jelent” – magyarázza a szakem-
ber, hozzátéve, hogy nemcsak az 
átázott talaj jelent akadályt a gé-
peknek, amelyekkel a szőlősben 
kellene dolgozniuk, de a permet-
lét is lemossa az eső. Ráadásul ez 
a nagyon nedves és meleg levegő 
kedvez a gombáknak, amelyek a 
szőlőt is tönkretehetik.

Mint a marosvásárhelyi agrár-
mérnök érdeklődésünkre kifejtet-
te, idén egész Közép-Európára jel-
lemző a kedvezőtlen időjárás és a 
gyümölcskrízis. Egyes fajtáknál az 
enyhe talajmenti fagy okozott vesz-
teséget, míg másoknál a virágzáskor 
tapasztalt alacsony hőmérséklet. 
„Cseresznyéből és meggyből 40 szá-
zalékos terméssel kell számolnunk, 
ahogy a környező országokban is. 
Az őszibarack valamivel jobbnak 
ígérkezik, míg a szilvánál közepes 
termésre számíthatunk” – mondta. 
Arra a kérdésünkre, hogy vajon Gö-
rögországban több termett-e, hogy 
onnan importálják, Náznán Jenő azt 
válaszolta, nem valószínű, inkább 
az üzleti érdekek úgy kívánják, hogy 
itt forgalmazzák, mivel itt drágáb-
ban is el lehet adni.

Megemelkedett a cseresznye 
ára. Marosvásárhelyen 
16 és 18 lej között ingadozik 
a kilogrammonkénti ára
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B A R A B Á S  O R S O L Y A

Hargita megyében idén keve-
sebb kérést nyújtottak be a 

gazdák az APIA kirendeltségeihez, 
mint tavaly, de nagyobb 
összterületre kértek támo-
gatást. Június 15-én járt le 
a területalapú támogatá-
sok igénylési határideje, 

de ezúttal azok, akik vala-
milyen okból nem nyújtották be a 
kérést, még élhetnek a lehetőség-

gel, igaz, naponta 1 százalék támo-
gatáscsökkenés mellett – közölte 
érdeklődésünkre Haschi András, 
a Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség (APIA) Har-
gita megyei vezetője, aki szerint 
minimális lesz azoknak a száma, 
akik az elkövetkező hetekben ké-
relmezik a támogatást. „Az a gaz-
da, aki eddig nem nyújtotta be az 
igénylést, nagyon-nagyon hanyag” 
– mondta. Most a dossziék átnézé-
sének az időszaka következik: ahol 
hiányosságot észlelnek, az érintett 
gazdát behívják, és a járványügyi 

óvintézkedések betartása mellett 
pótolják a hiányosságokat.

Sok a hiányos iratcsomó

Kiegészítésre szoruló iratcsomó akad 
a megye minden részében. „Elég sok 
a hiányos iratcsomó. Az érintett gaz-
dákat telefonon keresik majd a követ-
kező napokban az APIA munkatársai, 
behívjuk őket, hogy ezeket tisztáz-
zuk” – tájékoztatott Csiki Margit, az 
APIA gyergyószentmiklósi kirendelt-
ségének a vezetője, aki szerint ebben 
a rendkívüli helyzetben a különböző 
intézmények – polgármesteri hivata-
lok, bankok, közpénzügyi hivatalok 
– együttműködésével sikerült a tava-

lyival majdnem azonos számú kérést 
időben benyújtani Gyergyószéken.

Hargita megyében összesen 26 
170 területalapú támogatásra vonat-
kozó kérést iktattak, körülbelül 130-

cal kevesebbet, mint tavaly, azonban 
az összterület, amelyre a gazdák a 
támogatást igénylik, 181 163 hektár, 
tehát közel 2000 hektárral nagyobb, 
mint egy évvel korábban.

Tavalyhoz képest idén nagyobb összterületre kértek támogatást a gazdák
• A koronavírus-járvány miatt idén a megszokottnál 
egy hónappal később ért véget a területalapú támoga-
tások igénylési határideje, június 15-éig tehették le a 
kéréseket a gazdák. Aki ezt követően él a lehetőséggel, 
július 9-éig napi 1 százalékos támogatásvesztés mellett 
még igényelheti a szubvenciót. 

2019-hez képest idén közel kétezer hektárral több területre 
igényeltek területalapú támogatást a Hargita megyei gazdák
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