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• A mezőgazdaság Székelyföld megtartó ereje, a megújuló természeti 
erőforrással vétek nem vagy rosszul gazdálkodni, azonfelül erkölcsi köte-
lesség a népességet ellátni lehetőleg jó minőségű élelmiszerrel. A lapunk 
által megszólaltatott szakértőkkel azt a témát igyekeztünk körbejárni, 
hogy miként lehetne hatékonyabban és kedvezőbben kihasználni ezeket 
a természet adta lehetőségeket. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi az, 
ami elhozhatja a székelyföldi agrárium megújulását. Szakértőink abban 
mindenképp egyetértenek, hogy a nemzedékváltás maga után vonja az 
elkerülhetetlen változásokat: a szövetkezést, a technológia korszerűsí-
tését, a digitalizálást, a szubvencióvadász, érzelmi alapú gazdálkodás 
helyett a szakmaiságot.

B Í R Ó  B L A N K A

A mezőgazdaság megújuló ter-
mészeti erőforrással gazdál-
kodik, amit vétek nem vagy 

rosszul kihasználni – fogalmazza 
meg találóan Nyárádi Imre-István 
agrármérnök, a Sapientia EMTE ad-
junktusa. Az agrárium szerteágazó 
tevékenység, így a szakértő szerint 
az ország mezőgazdasági miniszté-
riumának lenne a feladata felmérni, 
hol tart az ágazat, melyek a lehető-
ségei, majd erre alapozva kidolgozni 
egy fejlesztési tervet legalább más-
fél- két évtizedre.

Az egyetemi oktató úgy véli, ha-
talmas potenciál van a mezőgazda-
ságban Székelyföldön, Erdélyben 
és Romániában egyaránt. Azt a 
hozamot viszont, amit a különbö-
ző kultúrfajok ebben a környezeti 
adottságban teljesíteni tudnának, 
kétségtelenül nem hozzák, ez egyér-
telműen látszik, ha összehasonlítjuk 
a növények potenciálját és a hazai 
terméseredményeket.

„Az elméleti rálátásunk megvan, 
ám hiányzik a humán erőforrás, a 
műszaki háttér. Az adottságot, amire 
a fajtahibrid képes, nem tudjuk elő-
hozni belőle. Ezek ismétlődő problé-
mák, tudjuk, látjuk, ám a rendszer-
váltás óta eltelt harminc év, és még 
mindig nincs egy kristálytiszta terv, 
pontos helyzetkép a potenciálról, a 
kitörési pontokról, valamint arról, 
mit teszünk, hogy meglegyen az ered-
mény” – vázolja a korántsem kedvező 
helyzetet Nyárádi Imre-István.

Parlagon hagyott 
gyógynövények

A nyilvántartásokban az ország te-
rületalapjából 4,8 millió hektár sze-
repel legelőként és kaszálóként, ami 
akkora, mint Magyarország teljes 
szántóterülete, mégsincs kellő mér-
tékben kihasználva. „Ha átmegyünk 
Erdőszentgyörgyről Farkaslakára, 
azt látjuk, hogy nagyon sok terüle-
ten, ahol régebb tökéletesen kihasz-
nált gyepek voltak, most folyamat-
ban van az erdősödés. A galagonyák 
és egyéb fás növények kezdenek 
dominálni. Harminc év múlva itt er-

dő lesz. Lehet vitatkozni, hogy ez jó 
vagy rossz, de az biztos, hogy most 
ezt a lehetőséget nem használjuk ki” 
– részletezi a szakember.

Meglátása szerint azok a terüle-
tek, amelyekről az évek során be-
bizonyosodott, hogy szántóterület-
ként nem használhatóak, meg kell 
maradjanak spontán fl óraként, ám 
ezeket az állattenyésztésben vagy a 
gyógynövények piacán is hasznosí-
tani lehet. És miközben a gyógynö-
vények piaca újra reneszánszát kez-
di élni, mi labdába sem rúgunk ezen 
a téren, holott értékesíteni lehetne a 
spontán fl órából gyűjtött vagy a ter-
mesztett gyógynövényeket is.

Évszázados lemaradásban 
az agrárium

Klasszikus technológia terén is ren-
geteg a javítanivaló, miközben a 
végső cél a digitalizáció kell legyen. 
Nyárádi Imre-István úgy fogalmaz: 

a mezőgazdaságban még ott tar-
tunk, mintha egy sebész nem a steril 
műtőben, laparoszkóppal, hanem 
a hegy tetején kacorral végezne el 
egy beavatkozást. A fejlettebb me-
zőgazdaságok egy adott területen a 
jelenlegi tudással elérik a lehető leg-
nagyobb hozamot, ám az informati-
ka bevetésével ezt még tovább lehet 
növelni. A precíz gazdálkodásban 
az informatikával lehet tökéletesíte-
ni a folyamatokat – gépi vezérlést, 
anyagfelhasználást –, és ezzel óriási 
megtakarítást lehet elérni.

„Ha ugyanazt a termést érjük el, 
de jóval kisebb költséggel, akkor na-
gyobb a nyereség és a hatékonyság. 

Ettől mi még messze állunk” – mutat 
rá az agrármérnök. Példaként azt hoz-
za fel, hogy nálunk egyszerűen leper-
meteznek egy hektár területet, míg a 
fejlettebb országokban egy drón előbb 
végigpásztázza a területet, majd újra 
felrepül egy tartállyal, és csak ott per-

metez és annyit, amire valóban szük-
ség van. Ezzel a módszerrel kevesebb 
növényvédő jut a talajba, és kevesebb 
üzemanyagot használnak, ami ökoló-
giai szempontból is előnyösebb. Egy 
másik példa, hogy egy jól működő ön-
tözőrendszerrel az aszályos években is 
biztosítani lehet a termés stabilitását. 
Mindehhez informatikusra, villamos-
mérnökre, agrokémikusra, agrármér-
nökre van szükség.

Igaz ugyan, hogy a digitalizáció 
több tízezer eurós befektetést igényel, 
és ha még a klasszikus technológiát is 
fel kell zárkóztatni, például a trakto-
rokat kicserélni, akkor már százezer 
eurós nagyságrendekről beszélünk, 
de egy jól kidolgozott folyamat révén 
akár 70 százalékkal is csökkenteni le-
het a kiadásokat. „Van egy kitaposott 
ösvény, amit csak követni kell. Ezt 
kár az egyénre bízni, mert lehet, hogy 
a gazdatársadalom tíz százaléka érzi 
ennek a fontosságát, még tíz száza-
lék hajlandó befektetni, de a többi 
nyolcvan százalék úgy gondolja, ed-
dig is megvoltunk, minek ennyit be-
fektetni. Ha volna erre egy országos 
program, stratégia, makrogazdasági 
szinten könnyebben meg lehetne 
valósítani a fejlesztéseket, ami már 
a nemzetgazdaság szempontjából, 
a GDP szintjén hozna előrelépést” – 
összegezte a szakértő.

Egyesületi forma lehet 
a megoldás

A fejlett uniós tagországok mezőgaz-
daságától öt-tíz évvel vagyunk lema-
radva a termelés, az értékesítés és a 
felfogás szintjén is, ezt a lemaradást 
kell behozni – osztja az előbbi meg-
látást Zsigmond Péter közgazdász, 
vidékfejlesztő agrármérnök, a sep-
sikőröspataki Echo-Valley családi 
vállalkozás vezetője is. Tőle tudjuk, 
hogy jelenleg Székelyföldön a lakos-
ság mintegy 20–25 százaléka fog-
lalkozik mezőgazdasággal, ha ezt 
lebontjuk a vidékre, még nagyobb 
az arány, miközben az uniós átlag 
4 százalék. „Mi is lassan ide fogunk 
eljutni. Székelyföldön drasztikusan 
csökkenni fog az agráriumban dol-
gozók aránya, hiszen más iparágak-
ban a recesszió előtt munkaerőhiány 
volt, és vonzóbb bérezések, miköz-
ben a kisgazdaságokban kevés a 
hozzáadott érték, így kevés a jövede-
lem, és nehezebbek a munkakörül-
mények” – sorolja a szakember.

Zsigmond Péter szerint a terü-
letalapú támogatás negatívan ha-
tott a mezőgazdaság fejlődésére, 
hiszen azt földterületre, nem pedig 
a teljesítményre kapták az Európai 
Uniótól a gazdák. Ennek következ-
ményeként a támogatás egy része 
azokhoz jutott, akik nem terveznek 
a mezőgazdasággal, de ragaszkod-
nak a földhöz. Gyökeres átalakulást 
eredményez, ha ez 2021-től megvál-
tozik, és bevezetik a termelésalapú 
támogatási rendszert, hiszen akkor 
már nem a hektárra, hanem az azon 
megtermelt és értékesített terményre 
kapják a gazdák a pénzt.

Másrészt óhatatlanul is a piacgaz-
daság diktálja a székelyföldi mező-
gazdaság átalakulását. A földeket, a 
gazdaságokat elkerülhetetlenül töm-
bösíteni kell, hiszen hatékonyan kell 
gazdálkodni, hogy a világ gyarapodó 
népességét etetni lehessen. A közgaz-
dász szerint Székelyföldön az lehet 
a megoldás, ha egyesületekbe tömö-
rülnek a kisebb területeken hagyo-
mányos gazdálkodást végzők. A cé-
geknek jelenleg sokkal magasabb az 
önköltségi ára, mint a kisgazdáknak, 
hiszen alkalmazottakat foglalkoz-
tatnak, adóznak, gyakran ellenőrzik 
őket, így a játékszabályokat is betart-
ják. A kisgazdákra mindez nem érvé-
nyes, sőt az árakat is leverik, amikor 
tárolókapacitás hiányában a föld szé-
léről aprópénzért eladják a termést.

A viszonteladók kizárására 
kell törekedni

Zsigmond Péter az ökogazdálkodást 
tartja az egyik lényeges kitörési pont-
nak. Családi vállalkozásában 104 
szarvasmarhát tart öko-minősítéssel. 
Úgy látja, hogy Székelyföldön erre 
megvannak az adottságok, például a 
legelők 80 százaléka befektetés nélkül 
is megkaphatná az öko-minősítést, 
hiszen soha nem voltak műtrágyázva, 

Kincset ér a székely föld
Hagyományőrzés és technológiai reform – párhuzamos kihívások előtt a székelyföldi agrárium

Hatalmas potenciál van 
a mezőgazdaságban 
Székelyföldön, de a kihagyott 
lehetőségek száma is nagy
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