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Több tízmillió euró támogatást 
folyósít idén a román kormány 
a fólia alatti és a szántóföldi 
zöldségtermesztők számára. 
A kétezer eurós de minimis 
program kedvezményezettei 
ezúttal a Kárpátokon túli, 
dél-romániai gazdák. Az előző 
évek tapasztalatához hason-
lóan a kisgazdák zöldségfel-
hozatalára az áruházláncok 
nem vevők, a piacokat pedig 
viszonteladók uralják.

 » MAKKAY JÓZSEF 

A Kárpátokon túli dél-romá-
niai megyék a nyertesei a 
Mezőgazdasági és Vidékfej-

lesztési Minisztérium idei zöldség-
termesztési agrártámogatásának. 
Az előző években is számos gazda 
nyert Olt, Galați, Dolj, Giurgiu és 
Buzău megyéből, a paradicsom-
termesztési támogatás sikeres pá-
lyázói között azonban korábban 
szép számmal akadt Arad, Temes, 
Fehér, Kolozs, Maros, Bihar, Szi-
lágy és Szatmár megyei termelő is 
– közöttük számos magyar gazda 
–, akik az ezer négyzetméternyi 
fóliaház-felületre elnyerhető évi 
kétezer eurós támogatáshoz jutot-
tak hozzá. Ráadásul idén bővült 
az üvegház és a fólia alatt ter-
meszthető, államilag támogatott 
zöldségek listája. Míg korábban 
csak a paradicsomtermesztők 
kaptak dotációt, idéntől már a 
paprika, uborka, padlizsán, fe-
hér és vörös káposzta is szerepel 
a támogatott zöldségek listáján. 
Újdonság, hogy a minisztérium a 
szántóföldi zöldségtermesztésre 
külön igényelhető támogatási ke-
retet hozott létre.

Erdélyi furcsaság, hogy a ki-
váló zöldségtermesztési hagyo-
mányokkal rendelkező partiumi, 
közép- vagy dél-erdélyi települé-
sek gazdái közül csak elvétve pá-
lyáztak ezekre a támogatásokra. A 
mezőgazdasági minisztérium által 

NEM TUDJÁK ÉRTÉKESÍTENI A GAZDÁK A TÁMOGATÁSSAL MEGTERMELT PARADICSOMOT, PAPRIKÁT, UBORKÁT

Eladhatatlan a kistermelői zöldség, sok az import

Az előző évek tapasztalatához hasonlóan a kisgazdák zöldségfelhozatalára az áruházláncok nem vevők

 » A hazai gaz-
dák régi gondja, 
hogy a helyi 
polgármesteri 
hivatalok fenn-
hatósága alatt 
álló piacokat 
viszonteladók 
uralják.

közzétett hivatalos statisztika sze-
rint nemcsak a zöldségtermesztésre 
fordított támogatások zöme került 
dél-romániai gazdákhoz, hanem a 
jó pénzt hozó fokhagymaprogram 
nyertesei is elsősorban oltyán terme-
lők. A többféle zöldségtermesztési 
pályázati kiírás sikeres régiói között 
az erdélyi megyék közül egyetlen he-
lyen szerepel Arad, itt is a lista utolsó 
helyén. A mezőgazdasági minisztéri-
um összesítése alapján országos vi-
szonylatban az üvegház-, a fólia alat-
ti és a szabadföldi zöldségtermesztés 
támogatására idén 21 ezer gazda pá-
lyázott sikeresen.

Banikért vesztegetett zöldség
Az elnyert támogatások kifi zetését 
a szakminisztérium néhány felté-
telhez köti, amelyek közül a legfon-
tosabb a meghatározott minimális 

termésátlag, illetve a termények bi-
zonyítható értékesítése. A korábbi 
évek tapasztalata szerint mindig az 
értékesítéssel voltak gondok, amit 
azóta sem sikerült orvosolni. Az 
előző évek agrártámogatási tapasz-
talatát értékelve Adrian Oros me-
zőgazdasági miniszter nemrég azt 
kifogásolta, hogy a jelentős állami 
támogatással megsegített hazai pa-
radicsomtermesztési ágazat felho-
zatala nem érzékelhető a hazai ke-
reskedelemben. A szakminisztérium 
statisztikái szerint az elmúlt öt év 
átlagában semmivel sem csökkent 
a külföldről importált paradicsom 
mennyisége. Az idei kereskedelmi 
mérleg sarokszámai jövőre derülnek 
ki, azonban a szakemberek szerint 
továbbra sem lehet derűlátó a me-
zőgazdasági minisztérium. Annak 
ellenére sem, hogy Románia előre-

láthatóan idén az elmúlt tíz év egyik 
legjobb mezőgazdasági esztendejét 
zárhatja, ami azt jelenti, hogy szá-
mos mezőgazdasági terményből 
– így zöldségekből is – magas hek-
tárátlagok születnek. A kisgazdák 
zöldségeseiben ez óhatatlanul áron 
alul, olcsón értékesített, nagy meny-
nyiségű zöldséget jelent. Ennek 
következményei már láthatóak: a 
dél-romániai termelők a görögdiny-
nye kilójáért 15–20–25 banit kap-
nak a viszonteladóktól. A termelők 
arra panaszkodnak, hogy nemcsak 
a dinnye, hanem a többi zöldség is 
eladhatatlan, miközben a gazdák 
továbbra sem jutnak be a romániai 
élelmiszer-forgalmazás nagy részét 
bonyolító áruházláncokba.

Kormányzati közbelépést
várnak a gazdák
A hazai gazdák régi gondja, hogy a 
helyi polgármesteri hivatalok fenn-
hatósága alatt álló piacokat viszont-
eladók uralják. A hazai termelésű 
zöldségek és gyümölcsök piacon 
történő forgalmazásához szükséges 
őstermelői igazolványt könnyű be-
szerezni, a helyi önkormányzatok 
pedig nem ellenőrzik, hogy az asz-
talt bérlő áltermelő kinek a porté-
káját kínálja. Ezért történhet meg, 
hogy a gazdák termését banikért, 
nagyban felvásárló viszonteladók 
diktálják az árakat. A hazai terme-
lők számának folyamatos csökke-
nése miatt a zöldségpiacokon sem 
lehet már megkülönböztetni, hogy 
melyik a helyi termelésű paradi-
csom, paprika vagy uborka, és me-
lyik áru származik importból.

A gazdaérdekvédelmi szervezetek 
egyre gyakrabban kongatják a vész-
harangot: a kormánynak mielőbb 
lépnie kell a hazai mezőgazdasági 
termelők védelmében. A kistermelők 
piacra jutásának megsegítése nélkül 
a zöldségtermesztőknek szánt bár-
miféle állami támogatás ablakon ki-
dobott pénz, mert a hazai termelésű 
zöldség be sem kerülhet a nagyáru-
házak polcaira, ahol elsősorban 
importból származó termékekkel ta-
lálkozik a vásárló. Ilyenkor, bőséges 
hazai felhozatal idején is.
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 » M. J.

A romániai városi lakosság 51 szá-
zaléka fogyaszt rendszeresen 

húskészítményeket, hideg felvágot-
takat, és a megkérdezett vásárlók 
valamivel kevesebb, mint fele rend-
szeresen tájékozódik a termék ösz-
szetételéről – derül ki egy friss élel-
miszeripari közvélemény-kutatás 
adataiból. A városon lakó, internetes 
kapcsolattal rendelkező megkérde-
zettek zöme (tízből hét) legalább 
heti egy alkalommal eszik szalámit, 
kolbászt vagy más húskészítményt, 
a gyerekek viszont átlagban heti há-
rom alkalommal fogyasztanak hideg 
felvágottakat.

Az iSense Solutions közvéle-
mény-kutató cég legújabb felmérésé-

ből az is kiderül, hogy a rendszeres 
hústermékfogyasztók mintegy fele 
heti 50 lejt költ hideg felvágottakra, 
30 százalékuk 51–70 lej körüli ösz-
szeget, a fennmaradó réteg pedig 70 
lej fölött vásárol ilyen termékeket. A 
vásárlói szokásokat fi rtató kérdések 
válaszaiból megtudjuk, hogy a több-
ség nagyáruházakban szerzi be az 
élelmiszeripari termékeket. A felmé-
rés adatai szerint a városi vásárlók 60 
százaléka a Lidl, 56 a Kaufl and, 35 a 
Carrefour, 23 a Profi , 22–22 az Auchan 
és a Penny üzletek élelmiszerrészle-
gein fordul meg gyakrabban. A Mega 
Image Bukarestben keresett hús áru-
forgalmazó lánc, azonban az ország 
többi régióiban háttérbe szorul.

Az áruházláncok látványos ha-
zai dominanciája ellenére a korábbi 

felmérésekhez képest elmozdulás 
tapasztalható a lakóhelyhez közeli 
kis üzletek (18%) és a piacok (12%) 
irányába. A felmérés szerint lassan 
növekszik azoknak a fogyasztóknak 
a tábora is, akik a hústermékeket 
helyi feldolgozóktól vásárolják. A 
megkérdezettek szerint egy hideg 
felvágott kiválasztása mellett a leg-
fontosabb érv az ízvilág (32 százalék), 
a hústermék összetétele (31%) és az 
utolsó helyen szerepel az ár (10%). 
Szakemberek szerint a romániai pi-
acon ez jelentős elmozdulás a köz-
gondolkodásban, hiszen az évekkel 
korábban megejtett felmérésekben az 
élelmiszerek ára számított perdöntő-
nek egy-egy termék kiválasztásában. 
A felmérés adatsorából egyértelműen 
kiderül, hogy a húspiac (is) elmoz-

dult a minőségi termékek irányába. A 
hideg felvágottat a vásárlók mintegy 
44 százaléka a magas hústartalmú, 
száraz, téliszalámi típusú választékot 
keresi, és pár százalékra esett vissza 
a párizsi húsáruk eladási aránya, de 
jelentősen csökkent a főzéssel készí-
tett szalámik hazai piaca is.

Azok a vásárlók, akik rendszere-
sen elolvassák a terméktájékozta-
tót, elsősorban a „tiszta” összetételű 
élelmiszert keresik. A sok adaléka-
nyagot – ízfokozók, tartósítószerek, 
mesterséges színezékek stb. – tartal-
mazó húsipari termékek forgalma je-
lentősen visszaesett. Helyüket egyre 
inkább felváltják a tisztább technoló-
giával készülő termékek, amelyekre 
elsősorban a gyerekes családok az 
első számú vevők.

Tiszta termékeket keresnek a hazai húsfogyasztók
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