
#növénykultúrák  #időjárás  #hídépítés
Ha

rg
ita

 
m

eg
ye

Ud
va

rh
el

ys
zé

k
2021.  JÚLIUS 13. ,  KEDD A K T U Á L I S 3

• Az elmúlt hetek 
ítéletidői csak el-
szigetelten okoztak 
károkat a Hargita 
megyei mezőgazda-
ságban, a felmelege-
dés jót tett a növény-
kultúráknak. Bár a 
hideg tavaszi időjá-
rás miatt két- három 
hetes késésben van a 
vegetáció fejlődése, 
a jelenlegi helyzet-
kép alapján a termés-
mennyiség jó lesz.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

„Különleges eset volt a lázárfalvi 
jégeső vagy az Udvarhely környéki, 
rövid idő alatt lezúdult nagy meny-
nyiségű eső – ami már károkat tud 

okozni –, de mostanáig szá-
mottevő kár a lázárfalvi, jég 
okozta káron kívül nincs” 
– foglalta össze az elmúlt 
időszakban tapasztaltakat 
megkeresésünkre Romfeld 
Zsolt, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Igazgató-
ság vezetője. Elmondta, a 

tavaszi hideg időjárás okozta 
két-három hetes fejlődési késés 
ugyan megmarad, de nagyon jó 
vegetációs fázisban vannak a nö-
vénykultúrák. „A pityóka kötött, a 

gumónövekedés jól be van indulva, 
az őszi vetésű gabonák magvai már 
ki vannak formálódva, a tavasziak 
pedig a kalászhányás időszakában 
vannak. Egyáltalán nem úgy néz ki, 
hogy terméskiesés lesz, a termés-
mennyiség remélhetőleg jó lesz” 
– fogalmazott, bízva abban, hogy 
a későbbiekben sem fogja kár érni 

a termőföldeket. A csapadékmeny-
nyiség megfelel a sokévi átlagnak, 
illetve az elmúlt hét hőmérsékleti 
értékei is.

Növekvő csapadékhozam

Kiemelkedően nagy kártevősza-
porodás nem történt idén, gombás 
megbetegedések azonban vannak, 
mert ennek is kedvez az időjárás – 
a hőmérséklet, a csapadékmennyi-
ség, a levegő páratartalma is elő-
segíti a gombás megbetegedések 

terjedését –, de nem szélsőséges 
a helyzet. A kalászosok esetében 
a hidegebb időszakban ez a liszt-
harmat terjedésének kedvezett, 
most inkább a rozsda- és üszög-
betegségek jellemzők, a burgonya 
esetében pedig a ragya, de ezek 
ellen lehet védekezni – összegez-
te a helyzetet Romfeld Zsolt. A 
jelenlegi felméréseik szerint idén 
a tavalyinál jobb lesz az átlag-
termés Hargita megyében, de ez 
érvényes az országos helyzetre is. 
Ehhez viszont folytatódnia kellene 

a mostani kedvező időjárásnak, 
két-három naponta egy kis esővel. 
Hargita megyét nem sújtotta nagy 
aszálykár tavaly, mint amilyen az 
ország déli részét jellemezte. Itt 
590 literes négyzetméterenkénti 
csapadékmennyiséget mértek ta-
valy – az 550–560 literes sokévi 
átlagmennyiséghez képest –, és 
mint azt Romfeld Zsolt elmondta, 
idén lehet, hogy eléri a csapadék-
hozam a 600 litert, ami nagyon jó 
volna, kellene is ennyi csapadék a 
földeknek.

A tavalyinál jobb termésre várnak
Az ítéletidők csak elszigetelten okoztak mezőgazdasági károkat Hargita megyében

Noha számottevő 
kártevőszaporodás nem 
történt, vannak gombás 
megbetegedések 
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J elenleg csupán két áteresz vezeti át 
a Somsarjú patak vizét a 132-es jel-

zésű megyei út alatt. Noha általában 
nincsenek problémák, heves esőzé-
sekkor rendszeresen megárad a nagy 

gyűjtőmedencével rendelkező 
patak, és ilyenkor dugulás 
keletkezik az említett híd-
nál, a medréből kitérő víz 
pedig házakat, udvarokat 
és pincéket önt el. A lövétei 
önkormányzat már többször 
is kérvényezte Hargita Me-
gye Tanácsától egy nagyobb 

áteresztő képességű átkelő meg-
építését a helyszínen – remélve, hogy 
így megszűnik az árvízveszély –, ám 
eddig látszólag nem történt változás.

Készül a dokumentáció

A múlt heti árvízkárok felmérésekor 
találkoztunk a helyszínen a megyei 
tanács munkatársaival, akiktől meg-
tudtuk, hogy már régebb óta tervezik 
egy nagyobb híd megépítését, készült 
is egy gazdasági és műszaki muta-
tókat tartalmazó tanulmány. Egy 
betongerendákból összeállított, 1,7 
méter magas, 4,9 méter széles nyílású 
átkelőt terveztek. A dokumentumok 
szerint az építkezés 350 ezer lejbe 
kerülne, de az ár még változhat, hi-
szen az elmúlt időszakban jelentősen 
megnőtt az építkezési anyagok költ-
sége. Borboly Csaba, a megyei tanács 
elnöke lapunknak hangsúlyozta, sür-

gősségi esetként kezelik a probléma 
megoldását, így remélhetőleg hete-
ken belül elkezdődhet a munka. Bíró 
Barna Botond, az intézmény alelnöke 
közölte, a munkálat fi nanszírozására 

az Országos Befektetési Társaságtól 
szeretnének támogatást igényelni – 
akárcsak a tibódi útleszakadás ese-
tében –, de ha nem járnak sikerrel, 
akkor saját forrásaikat használják 

fel. Borboly megjegyezte, a szükséges 
pénz előteremtése nem fogja befolyá-
solni a munka ütemét.

Fülöp-Székely Botond

Új hidat fognak építeni, hogy megelőzzék az árvizeket
• Rendszeresen vannak árvizek heves esőzésekkor 
Lövétén a Somsarjú patak környékén, mivel ilyenkor a 
hordalék miatt eldugul a 132-es jelzésű megyei úton 
lévő híd. Utóbbi helyett – a helyi önkormányzat kérései-
nek eleget téve – egy lényegesen nagyobb áteresztőké-
pességű átkelőt fog építtetni Hargita Megye Tanácsa.

Heteken belül elkezdenék az új híd építését
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