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Jó a talaj, rossz a besorolás
Egyre elhanyagoltabb a mésszel történő talajjavítás Hargita megyében

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A mezőgazdasági idény ele-
jén aktuális kérdés, hogy 
milyen minőségű a talaj, 

milyen sajátosságai vannak, eset-
leg milyen hiányosságok jellemzik 
a talajvédelmi, talajjavítási tevé-
kenységeket, hiszen ezek nagyban 
meghatározzák a termést, a hoza-
mot. Hargita megye a talajosztályo-
zás szempontjából nincs kedvező 
helyzetben, ugyanis az országo-
san egységes besorolási rendszer 
a nyolc legfontosabb termesztett 
növényfajtára van szabva, illetve 
azokra a tényezőkre, amelyek ezek-
nek a növénykultúráknak a jó ter-
mését elősegítik.

Különböző talajtípusok

Öt osztályba sorolhatók a különbö-
ző talajtípusok, Hargita megyében 
többnyire a negyed- és ötödosztály-
ba tartoznak a földterületek – ve-
zette fel a témát a Hargita Megyei 
Talajtani és Agrokémiai Hivatal ta-
lajtanos munkatársa, Bőjte Gyárfás. 
Ez a besorolás gyengének számít 
ugyan, de Hargita megye esetében 
leginkább azért, mert itt nagy ki-
terjedésű havasi legelők vannak, 
az osztályozási rendszer viszont azt 
méri, hogy a legfontosabb mezőgaz-
dasági növénykultúrák, többnyire 
gabonafélék termesztésére mennyire 
megfelelő a talaj. „Ez az osztályozás 
nem azt jelenti, hogy rossz területe-
ink vannak, azért ilyen a besorolás, 
mert nagy kiterjedésű havasi legelő-
ink és erdei kaszálóink vannak. Sok 
esetben ezek az ötödosztályú terüle-
tek, mint havasi legelők vagy erdei 

kaszálók nagyon is jók” – hangsú-
lyozta a szakember, megjegyezve, 
ha rendeltetésük szerint értékeljük 
a területeket, akkor nagyon sok jó 
minőségű legelő és kaszáló van a 
megyében. Országszerte Hargita 
megyének van a legtöbb ilyen te-
rülete. A megyén belül egyébként a 
különböző talajtípusok szempontjá-
ból vannak eltérések, hiszen Csík- és 
Gyergyószék hegyvidéknek számít 

– de még medencén belül is vannak 
különbségek –, Udvarhelyszék vi-
szont dombvidék, ott kedvezőbbek a 
csapadék- és hőmérsékleti körülmé-
nyek a földműveléshez.

„A talajszennyezés nálunk 
minimális”

A talaj tisztasága szempontjából is 
kifejezetten jó helyzetben van a me-

gye, szinte ismeretlen fogalom itt a 
talajszennyezettség. „A talajszeny-
nyezés nálunk minimális, nem vol-
tak nagy szennyezések korábban 
sem. A nagyipari zónák környékén 
vannak problémák az országban, 
vagy az alföldön, ahol rengeteget 
műtrágyáztak, de itt, a mi me-
gyénkben egyik sem jellemző” – fo-
galmazott Bőjte Gyárfás. Kisebb he-
lyi szennyezések ugyan akadnak, 
egy régi tyúkfarm környékén vagy 
az egykori, le nem betonozott trá-
gyatelepek körül, ahol nitrátszeny-
nyezés tapasztalható, de ezek nem 
jelentősek. Az említett tényezők, 
illetve amiatt, hogy nagyipari me-
zőgazdálkodás híján a túlzott mű-

trágyahasználat sem volt jellemző a 
megyében, a növényi biodiverzitás 
is nagy. Nem volt az egész terület 
szántóföldi művelés alá vonva, mint 
tőlünk nyugatabbra, ahol mindösz-
sze egy-két takarmánynövény-fajtát 
termesztenek egy-egy területen, ha-
nem megmaradtak a hegyi legelők, 
viszont nem volt intenzív legeltetés. 
Megyénkben mindenhol jellemző-
en nagy a biodiverzitás, és ez külön 
érték – magyarázta a szakember.

Elhanyagolt talajjavítás

Mindezek ellenére vannak javíta-
nivalók talajtani szempontból Har-
gita megyében is. A Hargita hegy-
vonulata mentén, a magasabban 
fekvő területeken – de nem csak ott 
– jellemzően savanyú kémhatású 
a talaj. Ezek nem elsavanyodott te-
rületek, talajgenetikai szempontból 
ilyenek, ugyanis savanyú kémhatá-
sú anyakőzeten fejlődtek ki. A leg-
több növény számára az enyhén sa-
vas vagy semleges kémhatású talaj 
a megfelelő, a savanyú kémhatású 
hegyi területeken azonban csak a 
szőrfű terem meg, ami értéktelen a 
legeltetés szempontjából – magya-
rázta Bőjte Gyárfás. Lehet azonban 
javítani az ilyen talajokon mészpor-
ral, dolomit kőporral, és kellene is 
– hangsúlyozta. Ezt az utóbbi idő-
ben elhanyagolták a gazdák, ami 
részben a dedikált támogatás meg-
szűnésével magyarázható. Régen 
ugyanis az állam biztosított mésszel 
történő talajjavításra támogatást, és 
nagyon sok gazda élt is a lehetőség-
gel. A mezőgazdasági támogatások 
megjelenése óta nincs már önálló 
állami támogatás e célra, a mező-
gazdasági támogatásokból kellene 
erre költsenek a gazdák, de ezt már 
kevesen teszik meg – tudtuk meg a 
szakembertől. Bőjte Gyárfás szerint 
ez a legjelentősebb megoldandó ta-
lajvédelmi probléma a megyében, 
vannak ugyan még helyi sajátos-
ságú problémák mindenhol – föld-
csuszamlások, vízmosások okozta 
talaj erózió –, de ezek nem nevezhe-
tők általánosnak.

A savanyú kémhatású hegyi 
területeken csak a szőrfű terem 
meg, ami értéktelen a legeltetés 
szempontjából
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Hargita megye

B A R A B Á S  O R S O L Y A

„A Gyilkos-tó az ország egyik leg-
gyönyörűbb nemzeti parkja. Itt két 
fontos dologról egyeztettünk, az 
első a szennyvízhálózat kiépítése 
és bővítése. A környezetvédelmi 
minisztérium számára, nemzeti 

parkról lévén szó, a legfontosabb az, 
hogy a környezetszennyezést meg-
szüntessük. Tény, hogy ezen a Gyer-
gyószentmiklóshoz tartozó telepü-
lésen nincsen megoldva ez a kérdés. 
A város önkormányzata azon dol-
gozik, hogy idén elindítsa ezeket a 
fejlesztéseket, mi ehhez szeretnénk 
társulni. Szeretnénk idén tervezés 
és fi nanszírozás szempontjából ki-

egészíteni azt a hálózatot, amit a 
gyergyószentmiklósi önkormányzat 
az Országos Fejlesztési Programból 
(PNDL) épít” – nyilatkozta Tánczos 
Barna. A miniszter elmondta, ehhez 
a Nemzeti Újraindító Programból 
(PNRR) kívánnak támogatást nyúj-
tani, hogy minden egyes szállodá-
nak, panziónak, turisztikai egység-
nek az ivó- és szennyvízproblémáját 
meg tudják oldani a településen, 
akár egyéni víztisztító rendszerek 
kiépítése által. „Ugyanakkor meg 
kell menteni a tavat, ezt a kincset. 
Látjuk, hogy napról napra feltelik a 
tó, nem működnek azok az ülepítő-

rendszerek, amelyeket évtizedekkel 
ezelőtt megépítettek. Ennek orvos-
lására már idén be fogunk avatkoz-
ni” – nyilatkozta Tánczos. 

Gyergyószentmiklós pol-
gármesterével is tárgyalt a 
miniszter a város vízhálóza-
tának, valamint távhőrend-
szerének a bővítéséről is. „Ez 
utóbbinál a szén-dioxid-ki-
bocsátás szabályozása és 
az energiahatékonyság terén 
tudunk segíteni. Keressük azt a megol-
dást, amellyel fi nanszírozást tudunk 
biztosítani az ilyen rendszerekre” – 
mondta Tánczos.  

Miniszteri támogatással „mentenék meg” a természeti kincset
• A Gyilkos-tónál az üdülőtelep víz- és szennyvízhá-
lózatának a kiépítéséről és a „tó megmentéséről” is 
tárgyalt pénteken Tánczos Barna környezetvédelmi, 
vízügyi és erdészeti miniszter. 

• Noha az országos osztályozási rendszerben gyengébb besorolásúnak számít a 
Hargita megyei talaj, ez leginkább az értékelési szempontokkal magyarázható. A 
valóságban egyáltalán nem rossz a talaj minősége, a növényi biodiverzitás kifeje-
zetten jó, a talajszennyezettség pedig szinte ismeretlen fogalom a megyében. Talaj-
javítási teendőkre azonban itt is szükség lenne a hegyvidéki területek sajátossága 
miatt, ezt azonban egy ideje elhanyagolják a tulajdonosok.

Átvehető személyi 
igazolványok
Átvehetők a február 1. és márci-
us 22. között igényelt új szemé-
lyi igazolványok Csíkszeredában 
– tájékoztatott a polgármesteri 
hivatal. A fent említett időszak-
ban igényelt személyi igazol-
ványok munkanapokon 8 és 13 
óra között, valamint 14 és 16 
óra között vehetők át az egyes 
ügyfélablaknál. Az átvételhez 
nem szükséges előjegyzés, de 
az igénylőknek az új igazolvány 
átvételekor le kell adniuk a lejárt 
okmányukat.
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