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• Újabb zöldségter-
mesztőket támogató 
intézkedések foga-
natosítását tervezi a 
kormány: a korábbi 
években nagy nép-
szerűségnek örvendő 
úgynevezett para-
dicsomprogramot 
terjesztenék ki, hogy 
több zöldségre is 
igényelhető legyen a 
támogatás. Ez a ter-
vek szerint már idén 
elindul, hosszú távon 
pedig a fűszernövé-
nyek termesztőit is 
támogatnák.

ISZLAI KATALIN

Néhány évvel ezelőtt kez-
dődött el Romániában az 
úgynevezett paradicsom-

program, amelyen keresztül évi 
háromezer euróval támogatta a 
kormány azokat a gazdákat, akik 
legalább 10 áras területen paradi-
csomot termesztettek az április–
május vagy november 1.–december 
20. közötti időszakban. A program 
célja az volt, hogy szezonon kívül 
is lehessen vásárolni hazai ter-
mesztésű zöldségeket, ne kelljen 
importálni. A támogatás hatására 
tavaly már 12 gazda termesztett 

eredményesen fóliaházas paradi-
csomot Hargita megyében, de a 
szakemberek már akkor arról be-
széltek, hogy jó lenne kiterjeszteni 
ezt a támogatást más növénykultú-
rákra is, mert akkor valószínűleg 
még többen fognának bele a zöld-
ségtermesztésbe. Úgy tűnik, ez a 
kívánság idén valósággá válhat.

Hét zöldség

Adrian Oros mezőgazdasági mi-
niszter már januárban említést tett 
arról, hogy a paradicsomprogram 

ettől az évtől nem a korábban meg-
szokott módon fog folytatódni. Né-
hány nappal ezelőtt aztán a minisz-
ter bejelentette: más zöldségekre is 
kiterjesztik idéntől a paradicsom-
programot. Oros elmondása szerint 
a de minimis támogatást igénylő 
gazdáknak legkevesebb 10 áras 
területen kell megvalósítaniuk a 
termelést, az 1000 négyzetméterre 
pedig 2000 eurós támogatást biz-
tosítanának. Arra is kitért, hogy a 
támogatást a zöldpaprikát, kápia-
paprikát, uborkát, paradicsomot, 
fehér és piros káposztát, illetve 

padlizsánt termesztők igényelhetik. 
A miniszter bejelentése szerint or-
szágos szinten 150 millió lejes keret 
áll majd az igénylők rendelkezésé-
re. Időközben közvitára bocsátották 
a programmal kapcsolatos tudni-
valókról szóló határozattervezetet, 
amely megtekinthető a minisztéri-
um honlapján.

Miből mennyit?

Ebből az is kiderül, hogy legkevesebb 
hány kilogrammnyi zöldség termesz-
tése szükséges a támogatás megszer-
zéséhez. Üvegházakban zöld- vagy 
kápiapaprikából legkevesebb 2900 
kilogrammot kell termelni 1000 négy-
zetméteren, uborkából 5000-et, pa-
radicsomból 8500-at, fehér és/vagy 
piros káposztából 4600-at, padlizsán-
ból pedig 3000 kilogrammot. Fólia-
sátrakban zöld- vagy kápiapaprikából 
legkevesebb 1600 kilogramm terme-
lése szükséges egy 1000 négyzetmé-
teres területen, uborkából 3000, pa-
radicsomból 3200, fehér és/
vagy piros káposztából 2200, 
padlizsánból pedig 2000 
kilogrammé. Szintén fontos 
különbség a tervezet szerint, 
hogy míg a paradicsomprog-
ramot a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Igazgatóságok 
bonyolították le, addig az új 
zöldségprogram már a Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifi ze-
tési Ügynökség (APIA) ügykezelésébe 
fog tartozni. Bár Haschi András, az 
APIA Hargita megyei igazgatója sze-
rint egyelőre semmilyen hivatalos tá-
jékoztatást nem kaptak a programmal 
kapcsolatosan, a tervezetet várhatóan 
minél előbb el kell fogadnia a kor-
mánynak, az ebben szereplő adatok 
szerint ugyanis a gazdák május 17-éig 
adhatják le a feliratkozáshoz szüksé-
ges kéréseiket. 

Adrian Oros mezőgazdasági mi-
niszter a program bejelentésekor to-
vábbá arról is beszélt, hogy a fűszer-
növényeket termesztő gazdák is egy 
de minimis támogatást igényelhet-
nek majd egy másik kezdeményezés 
jóvoltából, erre a miniszter szerint 6 
millió lejes keretet biztosítanak.

Támogatás több zöldségre
Más kultúrákra is kiterjesztik az úgynevezett paradicsomprogramot

A paradicsomtermesztés már 
beindult Hargita megyében. 
A jövőben más zöldségekkel is 
próbálkozhatnak a gazdák 
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Mintegy tíz éve vásárolta meg az 
első három család méhet Nagy 

Boglárka és Sándor Csaba, akik Ivó-
ban hobbiból méhészkednek. 

Az évek során azt tapasztal-
ták, hogy nagyon keveset 
tudnak a gyerekek a méhek-
ről, ráadásul a felnőtteknél 
is vannak hiányosságok, 
ezért is döntöttek egy tan-
kaptár elkészítése mellett, 
amelyet minél több taninté-

zethez eljuttatnának. Az esz-
köz, illetve az abban elhelyezett kere-
tekben található információs táblák 

által szeretnék ugyanis bővíteni a 
kicsik ismereteit. Fontosnak tartják a 
szemléltetést, mivel így könnyebben 
átadható a tudás.

Örültek a lehetőségnek

Az Eszterlánc Napközi Otthonba já-
ró gyerekek vehették át elsőként a 
tankaptárt, akiknek kis bemutatót is 
tartott a méhészruhába öltözött Sán-
dor Csaba. Egyebek mellett elmond-
ta, hogy miért kell füsttel elkábítani 
a méheket a méz betakarításakor, de 
azt is megtudhatták a kicsik, hogy va-
lójában nem csípnek, hanem szúrnak 
a méhek. Sándor Csaba lapunknak 
hangsúlyozta, az olyan téves informá-
ciókat is szeretnék a helyükre tenni, 

miszerint például ha kikristályosodik 
a méz, akkor cukrozott. „Ennek pont 
az ellenkezője igaz, hiszen a boltból 
vásárolt, cukorból készült méz soha 
nem fog kikristályosodni” – magya-
rázta Sándor Csaba. A kaptár és a 
közölt információk alapján például 
kiderül, hogy mi a szerepük a dolgozó 
méheknek, a heréknek vagy éppen a 
méhkirálynőnek, ugyanakkor arra 
is választ kaphatnak az érdeklődők, 
hogy miként alakulna át az életünk 
méhek nélkül.

Koncz Melinda, a napközi otthon 
igazgatója közölte, minden olyan esz-
köz jól jön nekik, amellyel a gyerekek 
tapasztalatokat szerezhetnek. A kap-
tárnak különösen örültek, mivel sok 
virág van a tanintézet udvarán, így 

méhekből sincs hiány, a gyerekek pe-
dig félnek tőlük, hiszen tudják, hogy 
megszúrhatják őket. Reményét fejezte 
ki, hogy az új ismereteknek hála a gye-
rekek és a felnőttek is másképp fognak 
viszonyulni a méhekhez.

Nagy Boglárka kifejtette, hamaro-
san megjelenik a közösségi oldalu-

kon – Bíbor méhészet – a felhívás, 
melynek alapján igényelhető a tan-
kaptár. Az érdeklődő tanintézetek 
képviselőinek nem kell mást tenni-
ük, mint kitölteni egy formanyom-
tatványt. Először székelyudvarhelyi 
jelentkezőket várnak, de idővel a vi-
déki intézetek számára is elérhetővé 
tennék a lehetőséget.

Tankaptárral bővítik a gyerekek ismereteit
• Tankaptárt készített egy ivói, méhészettel is foglalkozó család, amely elsősorban 
a gyerekek, de a felnőttek méhekkel kapcsolatos tudását is bővítené. Kis bemutató 
után elsőként a székelyudvarhelyi Eszterlánc Napközi Otthonba járó kicsik vehették 
birtokba a kaptárt, de szeretnék azt más tanintézetekbe is eljuttatni.

Nagy érdeklődés övezte 
a tankaptárt a napközi otthonban
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