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nak végezni. Például ma már elég 
egy alkalom, hogy el tudják végezni 
a búzavetésre a talaj-előkészítést, 
miközben régen többször is tárcsáz-
niuk kellett.

A mulcstechnológia szintén ha-
tékony a nedvességmegőrzésben, 
ez azt jelenti, hogy minél több szár-
maradványt – búza-, kukoricaszal-
mát – dolgoznak vissza földdel ösz-
szekeverve a talajba, ami mintegy 
takaróként működik: télen meleget 
tart, nyáron véd a kiszáradástól. Ez 
a megoldás elterjedt a szakirodalom-
ban – Székelyföldön még nem any-
nyira népszerű, de akinek korszerű 
gépei vannak, akarva-akaratlanul 
használja. „Aki az elmúlt tíz évben 
pályázott és korszerű gépeket vá-
sárolt, lehet, hogy nem is tud róla, 
hogy mulcsot készít, de azt látja, 
hogy egy menetben végigmegy a 
földeken, és jó eredményeket ér el” 
– magyarázta Orbán Miklós.

Meglátása szerint a háromszéki 
gazdatársadalom jól áll a gépesítés 
terén, hegyvidéken gyakran még 
azt is megvásárolták, amire nem 
volt feltétlenül szükség. Ugyanak-
kor ha nem is tudatosan, de mégis 
óvják a földek nedvességtartalmát, 
hiszen sokkal költséghatékonyabb, 
ha ritkábban mennek rá a gépekkel 

a mezőre, ezt józan paraszti ésszel 
is el lehet dönteni, bár a régi tech-
nológiával ez elkerülhetetlen volt.

Székelyföldön időszakos 
az aszály

Székelyföldön inkább az időszakos 
aszály jellemző, a szárazság több-
nyire Románia déli megyéiben okoz 
hatalmas károkat, mutatott rá Orbán 
Miklós. Felidézte, tavaly Háromszé-
ken rengeteg eső hullott, a mezőgaz-
daság számára ebből a szempontból 
optimális volt a 2020-as esztendő. 
Ugyanakkor egyértelműen látszik, 
hogy a talajban a víztartalékok meg-
csappantak, ezért a vízgazdálkodásra 
oda kell fi gyelni. Emiatt viszont még 
nem érzik úgy a gazdák, hogy át kelle-
ne térniük más kultúrák termesztésé-
re, mint amit eddig megszoktak.

„Jobban kell fi gyelni, észszerűen 
gazdálkodni, csökkenteni a vízvesz-
teséget. Ahol lehet, ott öntözni kell, 
fi gyelni a természeti jelenségeket, 
kivárni az optimális időt a munkák-
ra, követni a szaklapokat. Ha ez a 
sok kis láncszem összeáll, hosszú tá-
von mérhető az eredmény” – hang-
súlyozta Orbán Miklós. Hozzátette, 
nem lehet azt várni, hogy egyik év-
ről a másikra megnövekszik a talaj 
víztartalma, de hosszú távon meg-
látszik a tudatos gazdálkodás hatá-
sa. Ma már minden gazdának van 
mobiltelefonja, az esőt a különböző 
applikációk pontosan előrejelzik, 
tehát akár percre ki lehet számítani, 
hogy mikor érdemes műtrágyázni, 
vetni, mikorra várható a csapadék. A 
gyors cselekvést a nagy kapacitású 
gépek is lehetővé teszik, időben le 
lehet járni 10–20 hektárt.

A mezőgazdász arra is kitért, 
hogy már 2018-ban, az AgroSIC tár-

sulás támogatásával, elkészült a 
Kovászna megyei integrált öntözési 
terv. Ennek nyomán mintegy há-
romezer hektáron öntöznek folyó-
vizekből, de a Sepsiszentgyörgyhöz 
közeli, ezerhektáros szépmezői föl-
deket is locsolják. A kultúrák közül 
egyébként főleg a burgonya vízigé-
nyes. Orbán Miklós úgy véli, Három-
széken egyre tudatosabb a gazdatár-
sadalom, már most sokan készülnek 
arra, hogy a következő években 
jelentős uniós támogatásokat lehet 
lehívni az agrárium fejlesztésére.

Idén egyelőre átlagos 
a csapadékmennyiség

Hargita megyében tavaly négyzet-
méterenként negyven literes csapa-
dékdefi cit volt – tudtuk meg Romfeld 
Zsolttól, a Hargita Megyei Mezőgaz-
dasági Igazgatóság vezetőjétől. Ez 
még nem lett volna túl nagy hiány, 
ám gondot jelentett, hogy éppen áp-
rilisban, a csírázás időszakában volt 
kisebb a vízmennyiség, így megké-
sett a növények vegetációba lendülé-
se. Idén eddig nem marad el a több-
éves átlagtól a csapadékmennyiség, 
az első két hónapban megvolt az 52 li-
teres csapadék négyzetméterenként.

Minden évben fontos, hogy a 
gazdák korrigálni tudjanak, a mun-
kálatokat optimális időben végezzék 
el, és minél kevesebb földmozgást 
idézzenek elő, hogy a szárazabb, 
szeles időszakokban ne száradjon 
ki a talaj, mutatott rá az igazgató. 
Hozzátette, az őszi szántás jobb mi-
nőségű, mint a tavaszi, tavasszal is 
hőmérséklet függvényében kell el-
végezni a munkálatokat. „A sokéves 
megfi gyelésekben sok igazság rejlik. 
Például azt mondják, a zabot a hólé 
után kell vetni, és valóban: Hargita 

megyében már az esőzések után se 
olyan jó minőségű a föld, mint rög-
tön hóolvadás után” – magyarázta 
Romfeld Zsolt.

Gazdasági számításokra kell 
alapozni a befektetéseket

Az igazgató úgy véli, a gazdáknak 
maguknak kell eldönteniük külön-
böző tényezők fi gyelembevételével, 
hogy megéri-e egy költséges öntö-
zőrendszer kiépítése. Meglátása sze-
rint a sokéves átlaghoz viszonyított 
évi 50–100 literes négyzetméteren-
kénti vízhiány még nem biztos, hogy 
alátámaszt egy akkora befektetést, 
amit egy öntözőrendszer kiépítése 
igényel. Minden gazda szeretné, 
hogy akkor öntözzön, amikor a víz-
re épp a legnagyobb szükség van, és 
a kéthetes, egy hónapos szárazság 
alatt is tudja biztosítani a növény 
vízigényét. De kérdés, hogy mennyi-
re jövedelmező a befektetés, megté-
rül-e az amortizációs időszak alatt. 
Ha az öntözéssel nem tud annyi 
pluszhozamot megvalósítani, hogy 
a jövedelemből a befektetés megté-
rüljön, akkor valójában veszteséget 
generál, részletezte Romfeld Zsolt.

Szerinte az ilyen jellegű fejlesz-
tésekre érdemes pályázni, hiszen 
ha csak a nagyságrendileg kisebb 
önrész kell megtérüljön, már kifi ze-
tődő a befektetés. Még nem jelentek 
meg a kiírások, de az már most biz-
tos, hogy alátámasztott esetekben, 
a gazdasági számításokat elvégezve 
kell pályázni, hívta fel a fi gyelmet az 
igazgató.

Káros lehet a túlszabályozás

„Hargita megyében a mocsarakat ki-
szárították, a folyóvizeket megegye-

nesítették, hogy ne legyenek áradá-
sok, a földeken ne álljon meg a víz. 
Ki akarjuk iktatni a vizet, hogy ne te-
gyen kárt, de a mocsárra is szükség 
van mint párolgási felületre. Ahol 
megállt a víz a földeken, kialakul-
tak a káposztáskertek, mint például 
Szépvízen, Szárhegyen, Vaslábon. 
Székelyudvarhely környékén is azért 
volt gazdagabb a talaj” – mutatott 
rá a túlszabályozás hátrányaira az 
igazgató.

A megyében egyébként három 
jól elkülöníthető mezőgazdasági 
terület van, különálló mikroklímá-
val: Székelyudvarhely és Kereszt-
úr térsége, a Csíki-medence és a 
Gyergyói-medence. A mikroklímát 
nagyban befolyásolja, hogy van-e 
párolgás, hiszen ha van nedvesség, 
akkor csapadék is hull, magyarázta 
az igazgató. A gyergyói mikroklímát 
a Maros folyó befolyásolja, ám a 
folyó Hargita megyei szakaszát a 
szabályozás révén egyharmadával 
megrövidítették, így csökkent az 
árterülete is. Ez utóbbi az Oltra és a 
Küküllőre is érvényes. „Ha folyóink 
hosszának egyharmadát elveszít-
jük, annak medenceszinten az lehet 
a következménye, hogy harmadá-
val csökken a csapadékmennyiség. 
Nem lehet, hogy a hegyről lehordjuk 
a földet, hogy feltöltsük a gödröt, 
majd a gödörből vissza. A vízzel is 
így vagyunk, hogy ahol sok van, 
ott meg akarjuk állítani, ahol nincs, 
oda el akarjuk vezetni. Pedig a hely 
adottságait kellene kihasználni” 
– magyarázta Romfeld Zsolt. Úgy 
véli, a vízszabályozást éppen ezért 
mezőgazdasági szempontból is meg 
kellene vizsgálni, és csak ott kellene 
szabályozni, ahol nagyon muszáj, de 
mindenképpen az árterületek meg-
őrzésére kellene törekedni.

A szakemberek szerint elenged-
hetetlen, hogy a gazdák figyelmet 
fordítsanak a víztakarékos talaj-
művelési munkálatokra
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Bármilyen gépparkkal 
is dolgozzon egy gazda, 
arra kell törekednie, 
hogy minél kevesebb al-
kalommal menjen végig 
gépekkel a földeken.




