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• Az évszakhoz ké-
pest szokatlanul 
hűvös tavaszi időjárás 
lelassította a vegetá-
ció fejlődését, a me-
zőgazdasági növény-
kultúrák is két-három 
hetes késésben 
vannak a fejlődéssel 
a sokéves átlaghoz 
képest. Még nagyobb 
baj viszont az, hogy a 
rendkívül bőséges vi-
rágzás alapján vártnál 
jóval gyengébb lesz 
a gyümölcstermés, 
mert a szeles, esős, 
hűvös időjárás miatt 
nem jártak a virágok 
beporzását végző 
rovarok.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

„Idén olyanok voltak a szilvafák 
virágzás idején, hogy rakni se lehe-
tett volna többet rájuk. Csodálatos 
virágzás volt. De a megporzás hiá-
nyának már látjuk az eredményét: 
a termés csak közepes lesz, mesz-
sze elmarad attól, amit a virágzás 
mutatott. A meggyen, a szilván, a 
barackféléken, a cseresznyén lát-
szik, hogy csak egy álmegporzás 
történt, a gyümölcskezdemény 
csak gyufafej nagyságig fejlődött s 
ott megállt a növekedésben, tovább 
nem nő” – foglalta össze a gondo-
kat lapunknak Székely Csaba nyi-
kómalomfalvi gyümölcstermesztő. 
Megjegyezte, noha vannak olyan 
gyümölcsfafajták – ő a meggyfái 
esetében tapasztalta –, amelyeknek 
alacsony hőmérsékleten is termel-
nek a nektármirigyei, odavonzva a 
méheket és más, a beporzást segítő 
rovarokat, de alapvetően a csonthé-
jasok esetében az a jellemzőbb, 
hogy a virágzás alapján remélthez 
képest jóval kevesebbet teremnek.

Országszerte jellemző

Az almafélék esetében már valami-
vel jobb a helyzet, ugyanis azok ké-
sőbb virágoznak, és addigra kicsit 
javult az időjárás is: a szakember a 
közepesnél jobb almatermésre szá-
mít idén. A csonthéjasok esetében 
várható terméskiesés azonban nem 
csak a környékre jellemző, tudo-
mása szerint országszerte gyenge 
volt a virágkötődés a hűvös időjárás 
miatt, és a beporzás sem a várako-

zásoknak megfelelően alakult. „In-
formációim szerint még a melegebb 
vidékeken, a baracktermő térségek-
ben is sok a panasz, hogy nagyon 
gyenge termés mutatkozik. Biztos, 
hogy emelkedni fog idén a gyümöl-
csök ára” – vélekedett Székely Csa-
ba. „Idén az örömre jött az üröm. 
Örvendtünk, hogy hál’istennek az 
elmúlt esztendőkhöz képest később 
kezdődött a virágzás, és reméltük, 
hogy így megússzuk a fagykárokat. 
Ez össze is jött, május első napja kö-
rül kezdtek virágozni a fák, előbb a 
csonthéjasok, majd rá egy hétre az 
almafélék. Fülig ért a szánk, de az-
tán jött a csapadékos, szeles, borús 
idő 11, 12, 13 fokos hőmérséklettel, 

és emiatt nem jártak megporzó ro-
varok” – vetette össze az idei hely-
zetet a korábbi években tapasztal-
takkal a gyümölcstermesztő.

Elterjedhetnek 
a növénybetegségek

Az évszakhoz képest szokatlanul 
hűvös tavaszi időjárás lelassította 
a mezőgazdasági növénykultúrák 
fejlődését is. Nagyjából két-három 
hetes ez a késés, mondta el lapunk-
nak Romfeld Zsolt, a Hargita Me-
gyei Mezőgazdasági Igazgatóság 
vezetője. „Csapadékhiány nincs, 

a csapadék mennyisége teljesen 
megfelel a sokévi átlagnak. A hő-
mérséklet szempontjából van baj, 
megkésett a tavasz, április hatodi-
kán például még hó is volt Alfalu-
ban, de például május 20-án éjjel 
is csak 2 fok volt a hőmérséklet. A 
növények vegetációs fázisai meg-
késtek, amit még be tud hozni az 
időjárás, de attól függően, hogy a 
nyár milyen lesz – száraz vagy hi-
deg és nyirkos lesz-e –, a növény-
betegségek elterjedhetnek, az pe-
dig már vezethet terméskieséshez” 
– vázolta a helyzetet a szakember. 
Ugyanakkor elmondta, a kedve-
zőtlen időjárás a mezőgazdasági 
munkákat is hátráltatta, a gazdák 

nem tudtak időben ültetni, vetni. 
Például silókukoricát, aminek 6–8 
fokos talajhőmérsékletre van szük-
sége a vetéskor. A vetés megtörtént 
ugyan, de a 2 fokos hőmérsékle-
tek nem segítették a csírázást, ez 
eltolódott, és növelte a növénybe-
tegségek kockázatát, ugyanis mi-
nél jobban megkésik a csírázás, a 
gombás és egyéb betegségek annál 
könnyebben megtámadhatják a fi -
atal növényt. „Ha felmelegedik az 
idő és továbbra is erőteljes nedves-
ség lesz, akkor a gombás betegsé-
gek elszaporodnak” – magyarázta 
Romfeld Zsolt.

A gyümölcsfákat is 
kezelni kell

A csapadékos, hűvös időjárás a 
gyümölcsfák – főként az alma – 
esetében is kedvez a különböző 
kórokozók megjelenésének. Szé-
kely Csaba elmondta, nagyon nagy 
a fertőzés veszélye a gyakori csapa-
dék és a párás levegő miatt. „Június 
közepéig, közepe utánig nagyon 
kell vigyázni. Addig tart az intenzív 
hajtásnövekedés, és ezek a friss, 
zsenge hajtások nagyon érzéke-
nyek a fertőzésekre. Utána már nő 

a fák ellenálló képessége. A kulcs-
fontosságú kezeléseket most kell 
elvégezni. Az almafélék esetében 
a varasodás és a lisztharmat elleni 
kezelést, június közepétől pedig 
az almamoly ellen, ami a nyüvese-
dést okozza” – hívta fel a fi gyelmet 
a gyümölcstermesztő. Elmondta 
ugyanakkor azt is, hogy ebben az 
időszakban felszívódó szereket kell 
használni, amelyek bekerülnek a 
növény nedvkeringésébe. „Ha most 
két-három kezelést elvégzünk, ak-
kor az esztendő további részében 
félgőzzel tudunk védekezni a gom-
bás fertőzések ellen” – fogalmazott.

Sok fán a gyümölcskezdemény 
csak gyufafej nagyságig fejlődött, 
mert a beporzást is akadályozta 
a hideg időjárás
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Csíkszereda kapja 
most a legtöbbet
Közel tízmillió lejt kapnak 
erdélyi települések fejlesztés-
re – jelentette be Cseke Attila 
fejlesztési, közigazgatási és 
közmunkálatokért felelős mi-
niszter az RMDSZ honlapján. 
Erdélyi települések fejleszté-
sére 9,74 millió lejt ítélt oda a 
szaktárca. A támogatásból Ma-
rosludason, Csíkszeredában és 
Sepsiszentgyörgyön tömbhá-
zakat szigetelnek, Marosugrán 
pedig 740 ezer lejből egy meg-
lévő épületet alakítanak át szo-
ciális orvosi ellátóközponttá. 
A finanszírozásból Marosludas 
1,6 millió lejes támogatásban, 
Csíkszereda 6,2 millió lejben, 
Sepsiszentgyörgy pedig 1,2 
millió lejben részesül – muta-
tott rá a miniszter.

Legyen kéznél 
az esernyő
Változékony időjárásunk lesz 
az elkövetkező két hétben; a 
nappali csúcshőmérsékletek 
átlaga felmehet 26 Celsius-fok-
ra, de továbbra is esőzésekre 
kell számítani – derül ki az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat 
(ANM) június 7-e és 20-a közötti 
időszakra vonatkozó előrejelzé-
séből. Erdélyben az időszaknak 
megfelelő hőmérsékletekkel 
indult a hét, 24–25 Celsius-fo-
kos nappali csúcsértékekkel és 
11–12 Celsius-fokos éjszakai 
minimumokkal. Június 13–15. 
között enyhén, átlagosan 2 
fokkal csökkennek a hőmér-
sékletek, ezt követően azonban 
fokozatos felmelegedés várha-
tó, és a kéthetes időszak végére 
26 Celsius-fokos maximumokat 
és 12 Celsius-fokos minimumo-
kat mérnek majd. Csapadékra 
10-e és 14-e között, illetve a 
második hét egyes napjain 
lehet számítani. A hegyvidéken 
az időszaknak megfelelően ala-
kulnak a hőmérsékleti értékek: 
nappal 15–17 Celsius-fok körüli 
csúcsértékekre, éjszaka 6–8 
Celsius-fokos minimumokra 
kell számítani. Kivételt képez 
a június 13-a és 15-e közé eső 
időszak, amikor átlagban 2 
Celsius-fokkal hűvösebb lesz. A 
két hét alatt bármikor felléphet 
légköri instabilitás, de jelentős 
és nagy területeket érintő 
csapadékra június 10-e és 14-e 
között, illetve a második hét 
egyes napjain kell számítani.

Áramszünet 
Székelyudvarhelyen
A villamossági vállalat közlése 
szerint holnap reggel nyolc és 
délután két óra között szüne-
telni fog az áramszolgáltatás 
a székelyudvarhelyi Kuvar 
utcában a 2., 4., 6., 8., 10., 
12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 
26., 28. számú, valamint a II. 
Rákóczi Ferenc utcában a 7., 9., 
11., 13., 15., 17., 19., 21. számú 
tömbházakban.

• RÖVIDEN 

Lomha évszakváltás
Megkésett a vegetáció fejlődése a szokatlanul hűvös időjárásban




