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PESTISELLENES INTÉZKEDÉSEK: NEM A MARADÉKOK TILTÁSA ÉS A FERTŐTLENÍTÉS JELENTI A GONDOT A SZAKEMBER SZERINT

Ellehetetlenítenék a háztáji sertéstartást

 » „Kicsit leegyszerű-
sítve a kérdést, nem az 
a fontos, hogy hogyan 
szabad, hanem, hogy 
egyáltalán mit szabad” – 
fogalmazott a képviselő.

Ellehetetlenítené a kister-
melők tevékenységét az 
Országos Állategészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság által kidolgozott 
sürgősségirendelet-tervezet, 
amelynek célja a sertéspestis 
terjedésének megakadályo-
zása, ezért az RMDSZ nem 
tudja ezt támogatni – jelen-
tette ki a Krónika kérdésére 
Magyar Lóránd parlamenti 
képviselő. A lapcsaládunk-
nak nyilatkozó gazdák sze-
rint nem jellemző ma már, 
hogy ételmaradékkal etetik 
a sertéseket. Van, aki szerint 
a fertőtlenítés már többlet-
kiadással járna, de megol-
daná, és semmiképp nem 
hagyná abba az állattartást.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

N em tud Románia megsza-
badulni az afrikai sertés-
pestistől, aminek nyomán 

a hatóságok a kór további terje-
désének megfékezése érdekében 
új szabályokat terveznek beve-
zetni a magánfogyasztásra disz-
nót nevelő gazdák számára is. 
Az Országos Állategészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Ható-
ság (ANSVSA) által kidolgozott 
sürgősségirendelet-tervezet értel-
mében 8000 lejig terjedő bírság-
ra számíthatnak azok a gazdák, 
akik nem foganatosítják a biobiz-
tonsági előírásokat, és nem tart-
ják be a hatóságok által megho-
zott óvintézkedéseket.

A tervezet egyebek mellett 
azt írja elő, hogy a sertéseket 
tilos ételmaradékokkal etetni, 
az istálló bejáratánál pedig ki 
kell alakítani egy helyet, ahol a 

gazda fertőtleníteni tudja a láb-
belijét.

„Néhány alapvető szabályról 
van szó, amelyet az Európai 
Unió valamennyi sertéstenyész-
tője betart, és nem lehetnek ki-
vételek. Főként olyan körülmé-
nyek között, hogy immár négy 
éve itt van velünk ez a borzal-
mas kór, ami annyira lecsök-
kentette a romániai farmok 
kapacitását, hogy 70 százalék-
ról 30 százalékra zuhant a ro-
mániai háztartások igényeinek 
kiszolgálása. Ha nem vezetünk 
be világos szabályokat minden 
sertéstartónak, oda jutunk, 
hogy a teljes sertéshúsmennyi-
ség importból fog származni” – 
kongatta meg a  vészharangot a 
Digi24 hírtelevíziónak adott nyi-
latkozatában Ioan Ladoși, a ro-
mániai sertéstenyésztő gazdák 
egyesületének elnöke.

Arra szólította fel egyúttal a 
gazdákat, hogy valamennyi ser-
tést regisztráljanak az országos 
adatbázisban. „Ne kereskedje-
nek olyan sertésekkel, amelyek-
nek nincs fülszámuk. Tudnunk 
kell, honnan indul az állat, és 
hová jut. Sok kereskedő okozott 
hatalmas károkat azzal, hogy 
rendkívül olcsón vásároltak 
sertéseket a gócpontokról, és 
máshol értékesítették, így ter-
jesztették a kórt” – mutatott rá a 
szakmai egyesület elnöke.

Hogyan és mit szabad?
„A tervezett sürgősségi kor-
mányrendelet nem csak olyan 
biobiztonsági előírásokat tar-
talmaz, mint például hogy az 
állatot tilos maradékkal etetni, 
az istállóba belépéskor pedig 
fertőtleníteni kell a lábbelit, 
hanem tulajdonképpen elle-
hetetleníti a kistermelők tevé-
kenységét” – vélekedik a Kró-
nika megkeresésére Magyar 
Lóránd RMDSZ-es parlamenti 
képviselő. Emlékeztetett, a té-

mának már „történelme” van, 
már a sertéspestis romániai 
megjelenésekor akart Petre 
Daea akkori mezőgazdasági mi-
niszter egy szabályozást, majd 
a jelenlegi agrárminiszter, Ad-
rian Oros közvitára terjesztette 
ezt a tervezetet. A jelenlegi elő-
terjesztés tulajdonképpen egy 
negyedik változat, de alapvető-
en közös elvek mentén alkották 
meg ezeket – mutatott rá Ma-
gyar Lóránd, aki szerint mind 
az előző, mind a jelenlegi ter-
vezetnek az a legaggályosabb 
pontja, amely előírná, hogy a 
háztáji gazdaságokban a nem 
bejegyzett jogi személyek nem 
foglalkozhatnak szaporítással, 
azaz nem tarthatnak kocákat, 
illetve, hogy a felnevelt sertése-

ket kizárólag saját fogyasztásra 
tenyészthetik.

Magyar Lóránd szerint azok 
a részletek, amelyek az elmúlt 
napokban kiszivárogtak, azaz 
az ellátásra és fertőtlenítésre 
vonatkozó előírások talán a leg-
kevésbé fontos részletei a témá-
nak. „Kicsit leegyszerűsítve a 
kérdést, nem az a fontos, hogy 
hogyan szabad, hanem, hogy 
egyáltalán mit szabad” – fogal-
mazott az alsóház mezőgazda-
sági és vidékfejlesztési szakbi-
zottságának tagja.

Az RMDSZ saját 
tervezettel készül
Magyar Lóránd elmondta, az 
RMDSZ már egy ideje fel volt ké-
szülve, hogy ismét napirendre 

kerül a kérdés, így a napokban 
ők is összeállítottak egy törvény-
tervezetet, amelyben kiemelt 
hangsúlyt kap a kis háztáji gaz-
daságok érdekeinek védelme, 
képviselete. Ugyanis – irányítot-
ta rá a fi gyelmünket a mezőgaz-
dasági szakember – ha egy tele-
pülésen egy háztáji gazdaságban 
megjelenik egy sertéspestis-góc-
pont, akkor a nagyvállalkozó 
sem szállíthat ki egy ideig állatot 
– a legtöbben pedig a „nagyok” 
érdekeit tartják szem előtt. Ma-
gyar elmondása szerint a szövet-
ség által kidolgozott tervezetben 
erre a problémára is kitérnek, 
az RMDSZ javaslata szerint egy 

háztáji gócpont miatt a „tiszta 
ipari környezetben” nem szüksé-
ges, hogy megálljon a termelés, 
eladás, kereskedelem. „Mi egy 
teljesen új törvényt írtunk abból 
kiindulva, hogy valami változást 
mégis kell eszközölni” – szögez-
te le a honatya.

A képviselő hangsúlyozta, 
hogy az előterjesztett sürgős-
ségi kormányrendelettel a je-
lenlegi formájában semmiképp 
sem tudnak egyetérteni, mert 
az tulajdonképpen „megtiltja 
a vidéken élő bácsinak, hogy 
szaporítson, és, hogy eladhas-
son”. Az RMDSZ által kidolgo-
zott tervezetben is szerepelnek 
bizonyos alapvető szabályok, 
amelyek elsősorban az elmúlt 
napok médiafi gyelme miatt so-
kak nemtetszését váltották ki.

Magyar Lóránd kifejtette, 
hogy bár első hallásra szo-
katlannak tűnnek, tulajdon-
képpen nem jelentenek nagy 
energia- vagy anyagi befekte-
tést, és fontos lépések a meg-
előzésben. Rámutatott, hogy a 
sertéseknek nem ajánlott ma-
radékot adni, mivel könnyen 
előfordulhat, hogy például egy 
kenyér afrikai sertéspestissel 
fertőzött búzából készült. Azt 
is elmondta, hogy a legtöbb eu-
rópai országban már évek óta 
betiltották a disznók háztartási 
maradékkal történő etetését, ez 
a megelőzés egyik első lépése 
volt. Meglátása és személyes 
tapasztalatai szerint a legtöbb 
gazda már évek óta nem kizáró-
lag ételmaradékkel eteti az ál-
latait, hanem kukoricával, táp-
pal egészítik ki azt, így ezt csak 
egy következő lépést jelentene.

Magyar Lóránd szerint ezeket 
a lépéseket megtenni, kompro-
misszumokat elfogadni szinte 
apróság ahhoz képest, hogy a 
mostani tervezet megtiltaná 
az egyszerű vidéki embernek a 
disznószaporítást és eladást. A 
RMDSZ javaslata szerint a kis 
háztáji gazdaságok legtöbb 15 
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Magyar Lóránd: az RMDSZ saját tervezetet dolgozott ki

Húsba vágó. A kisgazdákat hoznák nehéz helyzetbe az új hatósági javaslatok




