
A kevésvérűségről 

A lovak fertőző kevésvérűségét 
egy retrovírus okozza, amely az 
egypatásokat betegíti meg (ló, 
szamár, öszvér, zebra). A beteg-
ség világszerte előfordul. Sokan 
„ló-AIDS”-nek is nevezik, de 
azon kívül, hogy az emberi AIDS 
megbetegedést is retrovírus 
okozza, egyéb kapcsolat nincs a 
két kórokozó között. A lovak fer-
tőző kevésvérűségét okozó vírus 
az embert nem betegíti meg. Lo-
vakban az esetek kis részében 
már a betegség kezdeti heveny, 
lázas általános tünetekkel járó 
szakaszában elhullással járhat, 
többnyire azonban elhúzódó le-
folyású, többhavonta ismétlődő 
lázas rohamok, vérszegény-
ség, gyengeség és testszerte 
jelentkező ödéma (vizenyős 
duzzanat) figyelhető meg a be-
teg állatokon. A fertőzött állatok 
nem gyógyulnak meg. (forrás: 
Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal)
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Átveszi a ló helyét a traktor
Évről évre csökken a Hargita megyei lóállomány
• Drasztikusan csök-
kent a lóállomány 
Har gita megyében 
az elmúlt években, a 
mezőgazdasági gépek 
folyamatosan veszik 
át az igavonók helyét. 
Tavaly fertőző beteg-
ség nem tizedelte az 
állományt, de 2019-
ben öt megbetegedés 
is történt, ezért fontos 
az évente kötelező 
vérvizsgálat és oltás a 
lovak esetében.

B A R A B Á S  O R S O L Y A

É vről évre csökken a lóállo-
mány Hargita megyében 
– jelezte érdeklődésünkre 

Ladó Zsolt, a Hargita Megyei Álla-
tegészségügyi és Élelmiszer-biz-

tonsági Igazgatóság vezetője. 
Íme a makacs tények: míg 
2009-ben több mint 25 ezer 
lovat tartottak nyilván, 2021 
februárjában már csak 10 
920 ló van a megyében. „A 
régi lótartó gazdák kiöre-

gedtek, a fi atalok pedig inkább 
a gépesített földművelés mellett 
döntenek. A gazdálkodásban a 
traktorok átveszik az igavonók sze-

repét” – árulta el tapasztalatait a 
főállatorvos. A Gyergyói-medencé-
ben is mind kevesebb a ló, Gyergyó-
szentmiklóson 350 állat szerepel a 
nyilvántartásban. „A tapasztalat 
az, hogy a gépesítés miatt a lovakat 
lassan már csak hobbiból tartják, 
nem mezőgazdasági célból” – tette 
hozzá Gáll József körzeti állatorvos.

Tavaly nem volt beteg állat

A lovakra két betegség jelent ve-
szélyt, a fertőző kevésvérűség és a 

lépfene. Ezért minden évben kötelező 
az állatokat vérvizsgálatra vinni és 
beoltatni lépfene ellen. A betegség 
emberre nem terjed, a lovat levág-
hatják, húsa fogyasztható. Ha beteg 
állatot azonosítanak, akkor minden 
három hónapban újabb vérvizsgá-
latot kell végezni az adott település 
teljes lóállományán mindaddig, amíg 
felszámolódik a fertőzés. „Tavaly 
Hargita megyében nem volt kevésvé-
rűséggel fertőzött ló, ellenben 2019-
ben elszórtan mindhárom térségben 
voltak beteg állatok, összesen öt. Az 

állatokat levágták, és a gazdákat kár-
talanították” – ismertette Ladó Zsolt.

Kezdődik a lovak éves 
kötelező szűrése

A lovak fertőző kevésvérűségét ki-
szűrő vérvizsgálat évente kötelező. 
Gyergyószentmiklóson, a Nicolae 
Bălcescu utca 36. szám alatti kör-
zeti állatorvosi rendelőben február 
18–20. között 8-tól 15 óráig várják a 
lótartó gazdákat állataikkal együtt. 
Borzonton 18-án, Gyergyóalfaluban 

19-én és 20-án, Gyergyószárhegyen 
pedig a hónap utolsó hétvégéjén 
végzik el a lovak vizsgálatát és lép-
fene elleni oltását. Gyergyószent-
miklóson pótlás is lesz március 5-én 
és 6-án.

A lovak fertőző kevésvérűségét kiszűrő 
vérvizsgálat évente kötelező

◂  FOTÓ: BARABÁS ORSOLYA

M arosvásárhelyen és megye-
szer te többen megosztották 

és aláírták azt a kezdeményezést, 
amelyben Fancsali Ernő, a kolozs-
vári Bejön a vidék termelői vásár 
szervezője azt kéri, hogy országszer-
te engedélyezzék a hagyományos 
termelői vásárok megrendezését. 
Fancsali szerint a legtöbb kisterme-
lő abból él, hogy a hagyományos 
módszerekkel készített termékét vá-

sárokon értékesíti. Ha egy 
hónapban kimarad ez a le-
hetőség, veszélybe kerül az 
ő és családja megélhetése 
is. „A nagy áruházak tele 
vannak, az emberek zárt 
térben egymás mellett vá-

sárolnak, egymás nyomában 
állnak sorban. A kistermelők nem 
kérnek támogatást, azt kérik, hogy 

adják vissza a lehetőségek számuk-
ra, hogy termékeiket értékesítsék”– 
olvasható az aláírásgyűjtésre buz-
dító szövegben. A kezdeményezést 
egy nap alatt 400-nál többen írták 
alá, és percről percre nő azok száma, 
akik egyetértenek a kéréssel és az-
zal, hogy a helyi termékek, termelők 
vásárát újra engedélyeztetni kell.

Csalódott szervezők

Marosvásárhelyen januárban az 
utolsó percben derült ki, hogy a 
Petry cég által immár ötödik éve 
megszervezett Helyi termékek vá-
sárát nem tudják megtartani, ezt 
az eladók és vásárlók is szomorúan 
fogadták. Mint Hegedűs Szende, a 
cég képviselője a Székelyhonnak 
elmondta, szinte biztos, hogy febru-

ár harmadik péntekén is elmarad a 
vásár, mert a közegészségügyi igaz-
gatóság nem adta meg az engedélyt. 
„Tavaly minden alkalommal nagyon 
odafi gyeltünk az egészségügyi elő-
írások betartására, eladókon és 
vásárlókon is maszk volt, minden 
asztalnál fertőtlenítőszer volt, és a 
helyszínen lévő helyi rendőrök soha 
semmi kivetnivalót nem találtak. 
Szabadtéri a vásár, éppen ezért nem 
értjük, miért nem engedik, hogy 
megrendezzük. Próbáljuk házhoz 
szállítással pótolni a hiányát, így is 
segítve a termelőkön, de ez nagyon 
kevés.” A Helyi termékek vásárának 
szervezői egyetértenek Fancsali Er-
nő kezdeményezésével, és szerintük 
is fontos, hogy minél többen aláírják 
azt, ezáltal is támogatásukról bizto-
sítva a kistermelőket.

A bevételek 70 százaléka kiesett

A székelydályai Fülöp Szabolcs, aki 
a kezdettől árulja bivalytejből ké-
szült termékeit a marosvásárhelyi 
vásáron, a Székelyhonnak elmondta, 
nagy érvágás számukra, hogy nem 
tartják meg a vásárt. Kiemelte, mi-
vel jól bejáratott vevőköre volt ott, 
termékei 70 százalékát Vásárhelyen, 
30 százalékát pedig a csíkszeredai 
helyi termelők vásárán értékesítette. 
Utóbbi vásárt a hétvégén megtartják 
Csíkszeredában, ott nincs korlátozás. 

„Nagy nehézség számunkra, hogy 
kiesett a vásárhelyi vásár, a prémium 
termékeink maradnak a nyakunkon. 
Van valamennyi házhoz szállítás is, 
de az csak tűzoltás, nagyon sok oda-
fi gyelést és időt igényel, és van benne 
hibázási lehetőség is. Jó lenne, ha a 
politikusok odafi gyelnének a helyi 
termelőkre is, az ilyen vásárok meg-
rendezését támogatva. Érthetetlen 
számunkra, hogy miért nem lehet 
szabadtéren vásárt tartani, jól meg-
határozott szabályok mentén, amikor 
az üzletekben, plázákban több száz 
ember van zárt helyen” – mond-
ta Fülöp Szabolcs. A helyi termelői 
vásárok újranyitását szorgalmazó 
kezdeményezést a következő címen 
lehet aláírással támogatni: https://
campaniamea.declic.ro/petitions/ce-
rem-redeschiderea-targurilor-de-pro-
ducatori.

Simon Virág

Létfontosságú a helyi termelői vásárok újranyitása
• Második hónap lesz február, amikor Marosvásárhelyen elmarad a Helyi termelők vásá-
ra, amelyet immár öt éve rendeznek meg a Rákóczi lépcső szomszédságában. A szerve-
zők bánják, a termelők elkeserítőnek tartják, hogy nem engedélyezik a szabadtéri vásárt. 
Közben online aláírásgyűjtés is indult annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak a 
döntéshozókra a tiltás feloldása kapcsán. 

Szabadtéren, biztonságos körülmények között 
rendeznék meg a helyi termelők vásárát

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E




