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Vadállatok  a kukoricásban
Harminc százalékkal nőtt a silókukorica-földeken észlelt vadkárok mértéke

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Nagyjából befejeződött a 
silókukorica betakarítása 
Hargita megyében, de a 

mintegy 2000 hektáron termesz-
tett növénykultúra termését csak 
1800 hektárról tudták learatni a 
gazdák, ugyanis 200 hektáron 
a vadállatok, jórészt a medvék 
megelőzték a földtulajdonosokat. 
A Hargita Megyei Mezőgazdasá-
gi Igazgatóság idén összesen 200 
hektárnyi silókukorica-föld ese-
tében kapott kárfelmérési kérést 
a gazdáktól, ez nagyjából 30 szá-
zalékkal nagyobb területet jelent, 
mint tavaly – tájékoztatta lapun-
kat Romfeld Zsolt, az intézmény 
vezetője. „A valós kár sokkal 
nagyobb, csak nem jelentették a 
gazdák” – fogalmazott az igazga-
tó, megjegyezve, ahol számottevő 
károk keletkeztek, azt jelentették 
a gazdák, akiknél viszont kisebb 
területen ették meg a termést a 
medvék, nem kértek kárfelmé-
rést. A vadgarázdálkodások által 
érintett 200 hektárnyi területen a 
károk mértéke 30-tól 70 százalékig 
terjed. „Nagyrészt a medvék okoz-
ták, kisebb mértékben vaddisznók 
és szarvasok” – mondta Romfeld 

Zsolt. Véleménye szerint a med-
vék túlszaporodása állhat a károk 
gyakoribbá válása mögött.

A villanypásztor 
sem állja útjukat

A településekhez egyre közelebb 
merészkednek a medvék, Alcsíkon 
például a házak közvetlen közelé-
ben tarolták le a silókukoricát – em-
lített egy példát a szakember. Rom-
feld Zsolt szerint a villanypásztor 
sem állja útját a medvéknek. „Sok 
helyen már be van kerítve a föld 
villanypásztorral, de a medvének 
az se jelent akadályt, mert alatta 
beás, és ha bejutott, hatalmas kárt 
csinál” – magyarázta. 

A vadkárok által érintett siló-
kukorica-földek nagyobbik része 
Alcsíkon található, de Gyergyó-
szentmiklós és Székelyudvarhely 
környékéről is számtalan kárfel-
mérést kezdeményeztek a gazdák. 
A legjelentősebb kárt ugyan a 
silókukoricában okozták a med-
vék, de mint azt Romfeld Zsolttól 
megtudtuk, a gyümölcsösökben 
is garázdálkodott a nagyvad. 
Ilyen jellegű kárbejelentéseket 
főként Udvarhelyszékről kapott 
az igazgatóság. Noha a gyümölcs-
kár értéke nem kimagaslóan 
nagy, ugyanis jellemzően „kert 

végi”, azaz kisebb, háztáji gyü-
mölcsösökbe törtek be a medvék, 
a bejutási és kijutási kár jelentős 
ezekben az esetekben, ugyanis 
a nagyvadak tönkreteszik a ke-
rítéseket, illetve gyakran a gyü-
mölcsfákat is letörik.

Vaddisznók, szarvasok 
a krumpliföldeken

A Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Igazgatóság kapott krumplifölde-
ken történt vadkárokról szóló be-
jelentéseket is, ezeket leggyakrab-
ban vaddisznók, illetve szarvasok 
okozták, de utóbbiak gyakran veté-
sekben is garázdálkodnak. 

A silókukorica-földeken észlelt 
vadkárok kapcsán Romfeld Zsolt 
már korábban elmondta lapunk-
nak, hogy gondot jelent az, hogy 
kártérítésként lényegesen keve-
sebbet kaphatnak a károsultak, 
mint amennyit a kiesett termés 
érne. Ha a váratlan kiesés mérté-
ke eléri az ötven százalékot, akkor 
az már komoly problémát jelent a 
károsult szarvasmarhatartó gaz-
da számára a téli takarmányozás 
biztosításában. Mivel sok a medve 
és egyre gyakrabban okoznak ter-
méskárokat, javaslatot tesznek a 
kártérítési folyamat módosítására, 
hogy a gazdák a kiesett termés ér-
tékét kapják meg kártérítésként – 
közölte akkor a megyei mezőgaz-
dasági igazgatóság vezetője.

Betakarítás közben. A településekhez 
egyre közelebb merészkednek a medvék

▸  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• A silókukorica-földek tíz százalékán tönkretették a 
termés jó részét a vadak – elsősorban a medvék – Har-
gita megyében. A vadkárok által érintett kukoricaföldek 
összterülete tavalyhoz képest 30 százalékkal nőtt úgy, 
hogy a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője 
szerint a kisebb károkat nem is jelentették a gazdák.

Hargita megye

Módosuló 
nyitvatartás
A Harvíz Rt. regionális vízszol-
gáltató értesíti fogyasztóit, 
hogy a COVID-19 okozta jár-
ványveszély miatt pénztáraik 
és szakirodáik nyitvatartási 
órarendje október 13-ától a 
következőképpen módosul. 
Csíkszereda, Decemberi 
forradalom utca 17. szám 
alatti pénztár nyitvatartá-
sa: hétfő– szerda 10–13 óra 
között, csütörtökön 13–16 óra 
között, pénteken 11–13.30 óra 
között. Csíkszereda, Akác utca 
1. szám, a Harvíz Rt. szék-
helyén: hétfő–szerda 14–16 
óra között, csütörtökön és 
pénteken 10–12 óra között. A 
Harvíz Rt. székhelyén működő 
ügyfélszolgálati iroda, vala-
mint az engedélyeztetési iroda 
hétfőtől szerdáig 14–16, csü-
törtökön és pénteken 10–12 
óra között fogad ügyfeleket, 
meghatározatlan ideig. 

• RÖVIDEN 

S zeptemberben 6,3 százalékra 
nőtt az éves infl ációs ráta Romá-

niában az előző havi 5,3 százalékról 
– derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által tegnap nyilvános-
ságra hozott adatsorokból. A nem 
élelmiszer jellegű termékek 8,71 

százalékkal, az élelmiszerek 
4,26 százalékkal, a szol-
gáltatások pedig 3,75 szá-
zalékkal drágultak. Az INS 
adatai szerint a fogyasztói 
árak 0,8 százalékkal nö-
vekedtek szeptemberben 

augusztushoz képest. Az év 
elejéhez viszonyított infl áció 5,6 
százalékos, a múlt év szeptemberé-
hez viszonyított ráta pedig 6,3 szá-
zalékos. A fogyasztói árak az elmúlt 
egy évben (2020. október – 2021. 
szeptember) átlagban 3,6 százalék-
kal nőttek az előző egy évhez (2019. 

október – 2020. szeptember) képest. 
A 2021 júliusához viszonyított 2021. 
augusztusi harmonizált fogyasztói 
árindex 100,83 százalékos volt.

Zsebbe vágó áremelkedések

Tavaly szeptemberhez képest a leg-
nagyobb mértékben, 24,65 százalék-
kal a villanyáram drágult, a földgáz 
ára eközben 20,55 százalékkal, az 
üzemanyagoké 16,77 százalékkal 
emelkedett. Az év eleje óta az áram 
ára 23,15, a földgázé 20,49, az üzem-
anyagoké 13,99 százalékkal emelke-
dett. Az élelmiszerek közül az étolaj 
23,84 százalékkal drágult. A máso-
dik helyen a burgonyát találjuk 12,61 
százalékos áremelkedéssel. A most 
nyilvánosságra hozott adatsorok 
szerint a kategóriában egyetlen ter-
mék ára sem csökkent.

Csökken az átlagbér

Az Országos Statisztikai Intézet szin-
tén tegnap közölte, hogy az országos 
bruttó átlagbér augusztusban 5688 
lej volt, 91 lejjel (1,6 százalékkal) ke-
vesebb, mint az előző hónapban; a 
nettó átlagbér 3487 lej volt, 58 lejjel 
(1,6 százalékkal) kevesebb a júliu-
sinál. Mindez olyan körülmények 
között, hogy a korábban közzétett 
adatsorok szerint a júliusi 5 száza-
lékról 5,3 százalékra nőtt az éves 
infl áció augusztusban. A 2021-es év 
nyolcadik hónapjában a legnagyobb 
nettó átlagbért, 8377 lejt az informá-
ciótechnológiai ágazatban (beleért-
ve az informatikai szolgáltatásokat) 
jegyezték, a legkisebb nettó átlag-
bért, 1957 lejt a vendéglátóiparban.

Az országos nettó átlagbér 6,5 
százalékkal nőtt idén augusztusban 
tavaly augusztushoz képest. Tény 
viszont, hogy az éves infl ációs ráta 
értéke is elérte a 6,3 százalékot. A 
reálbérindex így 101,2 százalékos 
volt idén augusztusban a múlt év au-

gusztusához képest, míg az idei év 
júliusához viszonyítva 98,2 százalé-
kos. 1990 októberéhez viszonyítva a 
mutató 223 százalékon állt, ami 4,2 
százalékponttal elmarad az idén jú-
liusban regisztrált értéktől.

Az INS közlése szerint a legtöbb 
gazdasági ágazatban azért csökkent 
augusztusban a nettó átlagbér, mert 
előző hónapban számos vállalko-
zásnál prémiumkifi zetések történ-
tek. Emellett a nyári időszakban 
csökkentek a cégek bevételei, a pihe-
nőszabadságon lévő alkalmazottak 
pedig nem kaptak étkezési utalvá-
nyokat. A közszférában is csökkent a 
nettó átlagbér augusztusban az elő-
ző hónaphoz képest: 1,9 százalékkal 
a tanügyben és a közigazgatásban, 
0,5 százalékkal az egészségügyben 
és a szociális gondozás területén. 
Mint ismeretes, a Román Nemzeti 
Bank augusztusban idén immár har-
madszor módosította felfelé az infl á-
ciós várakozását, így az év végére 
5,6 százalékos fogyasztói árindexre 
számít. 

Az energia és az üzemanyag ára pörgeti az inflációt
• Rossz hírekkel szolgált tegnap az Országos Statiszti-
kai Intézet: növekvő infláció mellett csökkenő átlagbér-
ről tanúskodnak a friss adatsorok.




