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A rengeteg csapadék és a 
hideg tavaszkezdet késlelteti a 
termést, ami fejfájást okozhat 
a mezőgazdaságban dolgozók 
számára. Sok az új módszer, de 
kevés a támogatás. Szatmári 
agrármérnökkel, szőlőtermesz-
tővel és polgármesterrel jártuk 
körbe a szélsőséges időjárás és 
az anyagi problémák okozta 
gondokat.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

A szélsőséges időjárás megne-
hezíti a gazdák munkáját, 
akik arra panaszkodnak, hogy 

a tavalyi év őszén rengeteg volt a csa-
padék. Ez lebénította a földek meg-
művelését, illetve a márciusi hideg 
sem az ő malmukra hajtja a vizet, 
mivel késik a termés. „A tavasz a me-
zőgazdaságban általában a vetés, az 
ültetés, a befektetés időszaka, mely 
magában is zsúfolt periódus a gaz-
dáknak. Ez az év tartós hidegekkel 
köszöntött be, megnehezítve az éves 
metszési munkálatainkat, melyeket 
egyből a növényvédelmi eljárások, 
rendszerint permetezés követne. El-
mondható, hogy az idei év is nagy 
kihívásokat ígér, de hiszem, hogy 
kellő odafi gyeléssel ezek a nehéz-
ségek leküzdhetők” – fogalmazott a 
Krónikának Fehér Gyula szatmárhe-
gyi agrármérnök.

A globális felmelegedés hatása
A szőlőtermesztésben is vannak ki-
hívások, mivel a 25–30 Celsius-fok 
közötti az ideális hőmérséklet a ve-
getációs időszakban. Ha ez 22 fok 
alá esik, vagy 33 fölé emelkedik, 
megakadályozza a szőlő megfelelő 
fejlődését. Reizer Gergő szatmári 
szőlőtermesztő a kiszámíthatatlan 
időjárás ellenére bízik abban, hogy 
megelőzhetők a nagyobb károk. 
„A globális felmelegedés nagyobb 

gondokat is okozhat a szőlőter-
mesztésben, ezzel együtt pozitív 
hatása is lehet, a hosszabb nyár és a 
melegebb ősz jótékony hatással van 
a szőlőre. Egy másik jelentős prob-
lémaforrás a gyakori esőzés, illetve 
a nagy mennyiségű csapadék rövid 
idő alatti lecsapódása. A nedves, 
párás környezet ideális a gombák 
szaporodásához és megélhetéséhez, 
ezek veszélyt jelentenek a szőlőre. 
Az utóbbi években érezhető volt a 
gyakori esőzés negatív hatása, bár 
a megfelelő időben elvégzett szak-
szerű védekezés mindig megteszi a 
hatását” – részletezte a szakember.

Az utóbbi évek viszontagságos 
időjárása változtatásokra kénysze-
rítette a termesztőket. Fehér Gyula 
szerint a mezőgazdaságban elen-
gedhetetlen az évről évre történő 
fejlesztés annak érdekében, hogy 
versenyképes legyen a termelés. 
„Ezek a korszerűsítések szüksége-
sek, mindig nagy befektetéssel jár-

nak, melyek sokszor csak több év 
munkája után térülnek meg; gon-
dolok itt egy modern gabonaszárító 
berendezésre vagy egy korszerű hű-
tőházra, mely különböző gyümölcs-
félék tárolására alkalmas – részle-
tezte a szatmárhegyi agrármérnök. 
– Itthon, a saját gazdaságunkban 
sajnos ezek a lehetőségek még nem 
elérhetőek, ezért a legtöbb gyü-
mölcsfélénket megpróbáljuk már 
feldolgozott formában értékesíte-
ni. Például szilvalekvár, különféle 
aszalványok, natúr almalé formá-
jában. Az egyes gabonaféléket és 
az olajnövényeket az állattartásban 
hasznosítjuk. Összesítve elmondha-
tó, hogy nagy fi gyelemmel, kellő ta-
pasztalattal és egy kis szerencsével 
ezek a bizonytalan időjárási viszo-
nyok is kiküszöbölhetők.”

Reizer Gergő szőlőtermesztő 
sze rint a sikeres termesztés tit-
ka elsősorban az, hogy nem kell 
agyonterhelni terméssel a tőkéket, 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Tavaly 58,1 százalékkal, 1,937 
milliárd euróra nőtt a román 

agrár külkereskedelmi mérleg hiá-
nya, miután csökkent a búza és a 
kukorica kivitele – közölte tegnap 
a  mezőgazdasági és vidékfejlesz-
tési minisztérium. Az agrárexport 
értéke tavaly 2,9 százalékkal 6,99 
milliárd euróra csökkent, ugyan-
akkor a behozatalé 6 százalékkal 
8,92 milliárd euróra emelkedett. 
A kivitel csökkenése főleg a búza, 
a kukorica, a napraforgómag és a 
szójabab exportja visszaesésének 
tulajdonítható.

Tavaly rossz évet zárt a román 
agrárium a szárazság miatt, ami az 
agrár-külkereskedelem mérlegében 
is éreztette hatását. Az EU-tagálla-
mok viszonylatában a defi cit 3,175 
milliárd euró volt a 2019-ben jegy-
zett 2,654 milliárd euróhoz mér-

ten, míg az EU-n kívüli országok 
viszonylatában jegyzett agrár kül-
kereskedelmi többlet 1,236 milliárd 
euróra csökkent a 2019-ben jegyzett 
1,428 milliárd euróhoz mérten. 

Románia 4,4 milliárd euró érték-
ben exportált uniós tagállamokba, 
míg az Unióból érkező import 7,58 
milliárd euró volt. Az EU-n kívüli 
román export értéke 2,58 milliárd 
euró volt, a behozatalé 1,346 milli-
árd euró.     

A  mezőgazdasági minisztérium 
szakértői szerint az agrárexport és 
-import közötti különbség azzal 
magyarázható, hogy míg Románia 
főleg nyersanyagot exportál, ma-
gasabb hozzáadott értékű készter-
mékeket importál. A kivitel értékét 
tekintve első helyen a kukorica áll, 
amiből 5,71 millió tonnát expor-
táltak 1,08 milliárd euró értékben, 
búzából 4,33 millió tonnát 844,3 
millió euró értékben.

TÁMOGATÁSRA „SZOMJAZNAK” A FEJLESZTÉSEKRE KÉNYSZERÍTETT GAZDÁK A VERSENYKÉPESSÉG ÉRDEKÉBEN

A rossz időjárás késlelteti a szatmári epret

Nem indul jól az év. A hideg időjárás miatt idén a szatmári eper is késve érkezik a piacokra

Elbillent a külkereskedelmi mérleg. A szárazság miatt tavaly kevést gabonát exportált Románia
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másodsorban a metszés szaksze-
rűsége. Fontos tényezőként a trá-
gyázást említi, ami tápanyagot és 
ásványokat juttat a szőlőtőkébe. 
„Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy 
egészségesen, és jó erőben tartsuk 
az ültetvényt” – tette hozzá a szat-
mári szakember.

Késik a szatmári eper
Incze Lajos, Halmi polgármestere 
arra panaszkodott, hogy a hideg 
miatt az eper is késni fog, a palán-
ta „még nem tud dolgozni”. A köz-
ségben sok termesztőnek a fátyol-
fóliázás a bevett módszere, ami 
segíthet abban, hogy tíz vagy ti-
zenkét nappal korábban lehessen 
termés. Arra a kérdésre, hogy mi-
lyen támogatásnak örvendenek a 
mezőgazdaságban dolgozók, úgy 
fogalmazott: a Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifi zetési Ügynökség 
(APIA) juttatásán kívül más segít-
séget nem kapnak. A termesz tők 
nem akarnak társulni annak elle-
nére sem, hogy pályázati lehetősé-
gük lenne. Megyei szinten az első 
ilyen társulás az epertermesztők 
körében történt. Huszonöt-har-
minc ember összegyűlt, ám a kü-
lönböző vélemények miatt ez nem 
működött.

Fehér Gyula is úgy érzi, hogy 
a támogatások csak hírből érték 
el a mezőgazdaságban dolgozó-
kat: ezek elvesznek a bürokrácia 
útvesztőjében. Hozzátette, hogy 
a mezőgazdaságot sokszor csak 
kampánybeszédekben veszik ko-
molyan, és „elvész” a négyéves 
munka során. Tapasztalatai sze-
rint a belföldi pályázati lehető-
ségek vagy támogatások csak kis 
százaléka jut el a rászoruló kisgaz-
dákhoz, és általában a nagy mul-
tik leányvállalatai gyarapodnak 
belőle. Viszont létezik egy euró-
pai uniós pályázati és támogatási 
rendszer is, amely minden évben 
segíti a gazdákat, és igyekszik 
életben tartani az ágazatot.

 » Fehér Gyula 
is úgy érzi, hogy 
a támogatások 
csak hírből érték 
el a mezőgazda-
ságban dolgozó-
kat: ezek elvesz-
nek a bürokrácia 
útvesztőjében. 
Hozzátette, 
hogy sokszor a 
mezőgazdaságot 
csak kampány-
beszédekben 
veszik komolyan, 
és „elvész” a 
négyéves munka 
során.

Jóval több élelmiszert importál Románia, mint amennyit exportál




