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• A marha-, disznó-, 
juh- és kecskevágások 
száma csökkent, a ba-
romfivágásoké viszont 
nőtt tavaly Románi-
ában – derül ki a vá-
góállatok és más állati 
termékek termelése 
témájában közzétett 
adatsorból. A begyűj-
tött tej mennyisége is 
csökkent, a fogyasztói 
tej előállítása viszont 
nőtt. Hargita megyé-
ben jelentősen vissza-
esett a sertések száma. 

ISZLAI KATALIN

A romániai vágóhidakon ta-
valy levágott állatok élősú-
lya összesen 1 204 768 tonna 

volt, vágósúlya pedig 880 693 tonna 
– derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által vágóállatok és 
más állati termékek termelése témá-
jában közzétett friss jelentésből.

Országos adatok

Szarvasmarhából hivatalosan 196 
037-et vágtak le tavaly, ami 15,9 száza-
lékos csökkenést jelent a 2018-as 233 
142-höz képest. A levágott állatok élő-
súlya 87 373 tonna, vágósúlya pedig 
43 536 tonna volt. Emellett 3 921 418 
sertést vágtak le a hazai vágóhidakon 

tavaly, 8,1 százalékkal kevesebbet, 
mint az előző évben. Élősúlyuk 436 
931, vágósúlyuk pedig 342 575 tonna 
volt. A juh- és kecskevágások száma 
0,5 százalékkal esett vissza, a tavaly 
levágott állatok vágósúlya összesen 
27 854 tonna volt, vágósúlyuk pedig 
12 314 tonna. Kizárólag a szárnyasok 
esetében tapasztaltak előrelépést ta-
valy. Baromfi ból több mint 280 mil-
lió darabot vágtak, ami 6 százalékos 
növekedést jelent 2018-hoz képest. 
Élősúlyuk 652 610, vágósúlyuk pe-
dig 482 268 tonna volt. A vágóállatok 

mellett az állati termékek termelését 
is vizsgálta az INS. Mint kiderült, a 
feldolgozó egységekből, gyűjtőköz-
pontokból és mezőgazdasági terme-
lőktől begyűjtött tej mennyisége ösz-
szességében 0,2 százalékkal csökkent 
tavaly, a tehéntejé viszont növekedett 
0,4 százalékkal. A begyűjtött 1 161 179 
tonna tejből 1 125 300 tonna tehéntej 
volt, 1207 tonna bivaly, 12 963 tonna 
kecske, 21 709 tonna pedig juh. A tej-
termékek terén a legnagyobb növeke-
dést a fogyasztói tej esetében mérték, 
ebből 329 677 tonnányit állítottak 

elő, ami 7,7 százalékkal több az egy 
évvel korábbi értéknél. Emellett 225 
152 tonna savanyított tejet (joghurtot, 
ivójoghurtot, aludttejet stb.), 96 402 
tonna sajtot, 66 904 tonna tejfölt, 10 
649 tonna vajat, 9784 tonna olvasztott 
sajtot és 1541 tonna tejport állítottak 
elő tavaly az országban.

Csak termelés Hargita megyében

Hargita megyében a húsfeldol-
gozás vágóhidak hiányában nem 
releváns, a hústermelés és a tejter-

melés, illetve -feldolgozás viszont 
igen – mutatott rá megkeresésünk-
re Fekete Endre, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Igazgatóság mun-
katársa. Mint mondta, a vágóállato-
kat főként eladásra tartják az itteni 
gazdák, szarvasmarhából például 
40 ezret értékesítettek tavaly. A ser-
tések száma jelentősen visszaesett, 
már csak mintegy 24 ezer példányt 
tartanak nyilván, és ezek is mind 
háztáji gazdaságokban élnek, na-
gyobb termelőegység nincs a me-
gyében. Baromfi t viszont a megye 
több pontján is tenyésztenek, van 
egy nagyobb egység Gyergyószé-
ken, illetve egy másik Székelyke-
resztúron, de utóbbi egy Brassó me-
gyei cég alegységeként működik. 
Ott egy „turnusban” mintegy 300 
ezer csirkét hizlalnak fel, a gyer-
gyói farmon pedig átlagosan 80 ez-
res a létszám, itt tojótyúkokat tarta-
nak. Emellett nemrég több kisebb 
kezdeményezés is elindult, ezer 
körüli létszámú tyúkfarmokat léte-
sítettek a megye több településén. 
Az igazgatóság adatai szerint to-
vábbá 53 600 fejőstehén volt tavaly 
a megyében, a tejtermelés pedig 
1,8 millió hektoliter körül alakult. 
Tavaly mintegy 610 ezer hektoliter 
tejet dolgoztak fel a Har gita megyei 
feldolgozó egységekben. Farkas 
Endre szerint a begyűjtött tejmeny-
nyiség az elmúlt években stagnált, 
sem jelentős csökkenés, sem növe-
kedés nem történt.

Vágóhidak éves forgalma
Vágóállatokat és más állati termékeket vizsgált a statisztikai hivatal

Több mint egymillió tonna tehéntejet gyűjtöttek 
be tavaly Romániában. Kevéssel nőtt 
a mennyiség a korábbi évhez képest 
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BARABÁS ORSOLYA

A Dózsa György utcában folyta-
tódnak a felújítási munkálatok, 

melyek részeként tegnap 
megkezdődött a háztartá-
sok rácsatlakoztatása az új 
szennyvízhálózatra. Míg 
ezzel a fázissal dolgoznak a 
kivitelezők, szünetelni fog a 
szolgáltatás, de miután befe-

jezik a munkálatokat, már az 
új hálózatot használhatják az ott élők.

Több évtizedes tartozás

„Több évtizedes tartozását törleszti a 
város, amikor a 40–50 évvel ezelőtt 

lefektetett víz- és szennyvízhálózatot 
kicserélik. Erre azért is szükség van, 
mert az elavult vezetékek az útépítési 
munkálatok során elszakadhatnak. A 
Dózsa György utcában már megtör-
tént az új vízhálózatra való rácsatla-
kozás, most a szennyvíz következik. 
Az új gerincvezetéket már összekö-
tötték a főhálózattal, és a tervek sze-
rint egy hét alatt minden háztartást 
rácsatlakoztatnak” – ismertette Nagy 
Zoltán polgármester. Az utcában élők 
értesítést kaptak a munkálatok követ-
kező fázisáról, és a levélben arra kérik 
őket, hogy a kivitelező cég alkalma-
zottainak engedjenek hozzáférést az 
udvarukon lévő szennyvízaknához. 
A polgármester elmondta, a cél az 
lenne, hogy őszig az első réteg aszfalt 
rákerüljön az útfelületre, és az autós 

forgalom számára járhatóvá váljon a 
Dózsa György utca. A járdákkal csak 
azt követően tudnak majd dolgozni, 
ha az áramszolgáltató légvezetékei is 
a földbe kerülnek.

Folytatódik a vízvezeték-
házólat cseréje is
Tegnap a Fecske utcában folytatták a 
vízvezeték-házólat cseréjét.  A tervek 
szerint egy adott szakaszon 8 és 17 óra 
között zajlik a föld felásása, a vízve-
zetékek lehelyezése és az árkok visz-
szatömése. A munkálatok ideje alatt 

zavartalan marad a vízszolgáltatás. 
Mindkét helyszínen számítani kell 
forgalomlezárásra, -korlátozásra, va-
lamint félsávos útlezárásra ott, ahol 
az utcák szélessége nem teszi lehetővé 
az egysávos autós közlekedést, ezért 
fontos lenne, hogy ezeken a része-

ken ne parkoljanak autóval. Hasonló 
munkálatokra kerül sor a következők-
ben a Halász és Rózsa utcában, majd 
a Békény és Építő utcában is. A Halász 
utcában az új víz- és szennyvízháló-
zat kiépítése mellett a lakók kérésére 
gázvezeték is kerül a földbe.

Rácsatlakozhatnak a lakók az új hálózatokra
• Dolgoznak Gyergyószentmiklóson a teherforgalom részét képező Dózsa György ut-
cában: tegnap elkezdték a háztartások rácsatlakoztatását az új szennyvízhálózatra, 
és ezzel párhuzamosan a Fecske utcában folytatják a vízhálózat cseréjét.

Porral és sárral jár az építkezés, de a végeredmény megéri

▸  FOTÓ: BARABÁS ORSOLYA




