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Erősödik az állattenyésztés
Vágóhidak nélkül félkarú óriás az állattartó ágazat Hargita megyében

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

D inamikusan fejlődő ágazat 
az állattenyésztés Hargita 
megyében, ahol a mező-

gazdasági területek jelentős részét 
a legelők és kaszálók teszik ki, és a 
szántóterületeken is egyre inkább 
takarmánynövényeket termeszte-
nek a gazdák. A Hargita Megyei Me-
zőgazdasági Igazgatóság jelentést 
készített az állattenyésztés helyze-
téről, amelyből kitűnik, hogy az el-
múlt években folyamatosan nőtt a 
haszonállat-állomány a megyében. 

A legjelentősebb növekedést 
a szarvasmarha-, illetve juh-
állomány esetében mérték: 
idén már több mint 95 ezer 
szarvasmarhát tartanak a 
megyében, miközben ez a 
szám tavaly még kevesebb 
mint 87 ezer volt, a juhállo-

mány egyedszáma pedig 251 
ezerre nőtt a tavalyi 194 ezerről. 
Növekedés tapasztalható a kecske-, 
sertés-, szárnyas- és házinyúl-állo-
mány esetében is.

Stabilizálódott 
a gazdaságok száma

Az állattenyésztés megerősödése 
azzal magyarázható, hogy mostan-
ra stabilizálódott az ilyen jellegű 
gazdaságok száma a megyében – 
mondta el megkeresésünkre a Har-
gita Megyei Mezőgazdasági Igaz-
gatóság vezetője. Korábban sokan 
belefogtak az állattartásba, aztán 
pár év múlva felhagytak vele, ám 
ez a hullámzás megszűnt, azok, 
akik most farmokat működtetnek 
és pályáznak, tényleg állattartással 
kívánnak foglalkozni – magyarázta 
az ágazat fejlődésének okát Rom-
feld Zsolt. Hargita megyében egyéb-
ként 27 585 állattartó gazdaság mű-
ködik, ezek között a szarvasmarha-, 
illetve juhtartó gazdaságok száma 
(12 ezer, 11 ezer) a legnagyobb. A 

stabilizálódás eredménye egyéb-
ként a hatékonyságban is megmu-
tatkozik: az igazgatóság jelentésé-
ből kiderül, hogy a szarvasmarhák 
esetében az utóbbi időszakban az 
állomány koncentrálódása fi gyel-
hető meg, nincsenek már egy-két ál-
latot tartó kis, háztáji gazdaságok, 
egyre több viszont a 15–20 egyedes 
állománnyal rendelkező farm, ami 
az ágazat gyorsabb fejlődésének, 
illetve az EU-s fi nanszírozási for-

rásokhoz való hozzáférés feltétele. 
Mindazonáltal Hargita megyében 
továbbra is sok szarvasmarhatartó 
gazdaság működik viszonylag kis 
állatállománnyal, ezek többsége 
családi gazdaság. A jelentés szerint 
valamivel több mint 12 ezer szar-
vasmarhatartó gazdaság működik 
a megyében, ezekben átlagban 8 
marhát tartanak.

Az ágazat erősödésére utal az is, 
hogy a megyei szarvasmarha-állo-

mány növekedését már a helyi sza-
porulat adja a korábban behozott új 
fajták – hús- és tejelőmarhák – ese-
tében is, amelyek lassan felváltják 
az eddigi legelterjedtebb fajtát, a 
román tarkát. Az utánpótlást ma-
guk a gazdák nevelik saját szelekció 
alapján, az első és másodéves sza-
porulatok már kezdenek akklimati-
zálódni erre a vidékre – magyarázta 
Romfeld Zsolt. A Hargita megyében 
tartott tejelőmarhák átlagban ösz-

szesen 2 millió hektoliternyi tejet 
adnak évente, a juhok mintegy 100 
ezer hektoliternyit, a kecsketej 
mennyisége pedig átlagban 27–33 
ezer hektoliter között ingadozott az 
elmúlt években.

Legnagyobb számban szárnya-
sokat tartanak a Hargita megyei 
farmokon, az állomány idén meg-
haladja a 684 ezres egyedszámot. 
Ez tavalyelőtt is hasonló volt, 
tavaly viszont majdnem a felére 

csökkent, ez azonban egy természe-
tes hullámzás eredménye, jórészt 
attól függ, hogy a nagy farmokon 
mikor történnek a telepítések, il-
letve vágások. A Hargita megyei 
tyúkfarmokon átlagban valamivel 
több mint 50 millió tojást termel-
nek évente, idén július végéig ez a 
mennyiség már megközelítette a 30 
milliót. A méztermést – ami az utób-
bi három évben folyamatosan csök-
kent, 293 tonnáról 237-re – mintegy 
20 ezer méhcsalád adja. Az igazga-
tóság adatai szerint a lóállomány 
nagyjából stabil a megyében, 13 ez-
res az egyedszáma évek óta, ám ők 
csak a genetikai megőrzés alá tar-
tozó, illetve lóútlevéllel rendelkező 
egyedeket tartják számon, a többi 

azonosított egyed a helyi állatorvo-
sok nyilvántartásában szerepel. A 
valóságban csökken a lóállomány 
a megyében, ennek pedig egyértel-
műen a mezőgazdasági gépesítés az 
oka – mondta el Romfeld Zsolt.

Jórészt csak élve tudják 
értékesíteni az állatokat

A hús értékesítése szempontjából 
Hargita megyében nagy hátrányt 

jelent az, hogy nincs egyetlen vá-
góhíd sem a megyében. Emiatt a 
Hargita megyei húsmarhák 85–90 
százaléka élő állatként exportra 
kerül, vágóhidakra csak kereske-
dőkön keresztül jutnak el. 2019-
ben közel 44 ezer állatot értéke-
sítettek a gazdák, tavaly mintegy 
35 ezret, idén július végéig pedig 
közel 15 ezret. A juhok és kecskék 
esetében szezonális értékesítés 
zajlik, húsvétra adják el a bárá-
nyokat a gazdák, illetve felhizlal-
va exportra küldik. Ebben az ága-
zatban is csökkent az értékesítés: 
2019-ben 153 ezer juhot és bárányt 
adtak el a Hargita megyei állatte-
nyésztők, 2020-ban 136 ezret, idén 
július végéig pedig 85 ezret. A ser-
téseket a Hargita megyei gazdák 
jórészt saját, illetve családi fo-
gyasztásra nevelik, egy kis részét 
pedig közvetlen értékesítés során 
adják el.

Három vágóhíd épül

A megye adottságai kedveznek az 
állattenyésztésnek, a szomorú az, 
hogy jórészt csak élőállat-keres-
kedelem zajlik a megyében, mert 
nincs egy vágóhíd sem. Ha lenne, 
az itt nevelt állatok húsát mint 
kész árut – tehát feldolgozott ter-
mékként – lehetne értékesíteni, 
ami pluszjövedelmet hozna a gaz-
dáknak, ami egy ösztönző tényező 
lenne az ágazatban – magyarázta 
Romfeld Zsolt. A megyei mezőgaz-
dasági igazgatóság vezetője ugyan-
akkor e tekintetben egy kedvező 
hírről is beszámolt: folyamatban 
van már három vágóhíd létrehozá-
sa a megyében. Hamarosan elké-
szülnek ezek az egységek, amelyek 
közül az egyik egy kisvágóhíd, 
úgynevezett vágópont lesz, a másik 
kettő pedig hagyományos vágóhíd. 
Az állattartásnak kedvez egyéb-
ként a mezőgazdasági területek 
megoszlása is Hargita megyében: 
az igazgatóság adatai szerint az 
agrárterületek 81 százaléka kaszá-
ló és legelő. Ez összesen több mint 
310 ezer hektárnyi területet jelent, 
ugyanakkor – mint arról Romfeld 
Zsolt beszámolt – a szántóterüle-
teken (72,8 ezer hektár – 18,61%) is 
egyre jellemzőbben az állatok táp-
lálásához szükséges takarmánynö-
vényeket termesztenek a gazdák.

A juhállomány növekedett 
a tavalyi adatokhoz viszonyítva

▾  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
     F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• Stabilizálódott az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok száma Hargita 
megyében, ahol évről évre nő az állatállomány, a többletet pedig már jórészt a helyi 
szaporulat adja az új fajták esetében is. Az állattenyésztés szempontjából a legna-
gyobb hátrányt az jelenti, hogy nincs már egyetlen vágóhíd sem a megyében. Ezzel 
kapcsolatban azonban kedvező lehetőségek körvonalazódnak.

„A minimálbérnek nőnie kell! Ez a mai 
háromoldalú találkozó következteté-

se” – jelentette ki kedd este 
Florin Cîțu miniszterelnök 
azt követően, hogy a nap 
folyamán a kormány illeté-
kesei találkoztak a munkál-
tatók és a szakszervezetek 

képviselőivel. A kormányfő 
Facebook-posztjában azt írta, „a szak-

szervezetek és a munkáltatók képvise-
lői támogatják ezt az intézkedést, ezért 
úgy döntöttünk, hogy október végére 
lesz egy világos képlet a minimálbér 
kiszámítására” – fogalmazott Cîțu. 
Raluca Turcan munkaügyi miniszter 
szintén a Facebook-oldalán foglalta 
össze a keddi találkozó következ-
tetéseit. „Az országos háromoldalú 
érdek egyeztető tanács keretében az az 

egyezség született, hogy október végé-
re el kell készülnie a minimálbér-eme-
lésről szóló tervezet minden érintett fél 
által támogatott változatának” – írta, 
aláhúzva, valamennyi fél egyetért 
abban, hogy a minimálbért növelni 
kell, illetve hogy az emelési mechaniz-
musnak objektív kritériumokon kell 
alapulnia, nem szabad többé politi-
kai eszközként használni. Összegről 

vagy a minimálbér-emelés várható 
időpontjáról viszont sem a munkaügyi 
miniszter, sem a kormányfő nem be-
szélt. A szakszervezetek képviselői 
bruttó 250 lejes, vagyis nettó 143 lejes 
emelést kérnek – nyilatkozta kedd este 
Bogdan Hossu, az Alfa Kartell Orszá-
gos Szakszervezeti Szövetség elnöke. 
Jelezte egyúttal, hogy a tárgyalásokon 
a munkaügyi miniszter nem mondott 

sem igent, sem nemet a szakszerveze-
tek kérésére. Mint ismeretes, a jelenleg 
hatályos törvények szerint Románi-
ában háromféle minimálbér létezik: 
a „hagyományos”, amelynek bruttó 
értéke 2300 lej (nettó 1386 lej), a felső-
fokú végzettséggel rendelkezők mini-
málbére bruttó 2350 lej (nettó 1413 lej), 
az építőiparban dolgozók minimálbére 
pedig bruttó 3000 lej (nettó 2362 lej).

Növekedhet a minimálbér, de nem tudni, mennyivel




