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Egy hónappal a zentai agrárinno-
vációs iroda ünnepélyes avatását kö-
vetően (Agrofórum, 2015/8. szám) a 
nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ (NAIK) delegációja látoga-
tott a vajdasági városba azzal a céllal, 
hogy az iroda munkatársaival és a 
velük együttműködő helyi szakem-
berekkel közösen áttekintse azokat 
a területeket, ahol már a közeljövő-
ben – számítva a meghirdetésre ke-
rülő határon átnyúló pályázatokra 
is – ígéretes közös programok indít-
hatók. A találkozó során először egy 
bő három órás „tantermi” kölcsönös 
bemutatkozásra és megbeszélésre 
került sor (a jelző nem véletlen, hi-
szen az iroda új épületének egyik 
tantermében került erre sor), majd a 
magyarországi szakemberek a tere-
pen ismerkedtek Zenta és környéke 
mezőgazdaságával, valamint a Tisza 
árterének özönnövény-problémái-
val.

Szerbia és Vajdaság az EU-

csatlakozás kihívásával 

szembenézve

Ahogy a zentai szakemberek el-
mondták, az EU-csatlakozásra készü-
lő Szerbia – és ezen belül a Vajdaság 
– mezőgazdasága az elmúlt három 
évtized történései és a már látható 
új, nagyon komoly szakmai és struk-
turális kihívások okán számos prob-
lémával kénytelen napi szinten 
szembenézni. Ezek megoldásában 
nagy segítséget kaphatnak Magyar-
országról, hiszen a magyarországi 
rendszerváltozás és az EU-csatlako-
zás tapasztalataiból érdemben lehet 
tanulni és talán el lehet kerülni olyan 
hibákat, amiket magyar részről el-

követtünk. Röviden a következőkről 
van szó:

  az EU-csatlakozásra való fölké-
szülés problematikája önmagá-
ban is kihívás;

  az elmúlt évtizedekben nagyon 
komoly átrendeződés történt a 
mezőgazdasági termelésben, az 
élelmiszer-ipari földolgozó ka-
pacitás megszűnt vagy legalább-
is messze nem elégséges, ami 
miatt a hozzáadott-érték nem 
tartható helyben – erre megol-
dást kell találni a vidék elnéptele-
nedésének fékezése és a népes-
ségmegtartó képesség erősítése 
érdekében;

  nagy lehetőségek vannak ugyan 
az ökológiai gazdálkodásban, de 
ahogy a helyiek fogalmaztak, „ez 
egyelőre nagy falat”;

  a Tisza egyértelműen összekötő 
kapocs a Vajdaság és Dél-Ma-
gyarország, ezen belül elsősor-
ban Csongrád megye között, ami 
számos tematikus együttműkö-
dési programnak (agrár-környe-
zetgazdálkodás, biológiai sokfé-
leség, élővizek fönntartható 
hasznosítása, ártéri gazdálkodás 
újraélesztése stb.) kiindulási ala-
pot adhat (1. kép);

  minden érdemi információt, 
gyakorlati tapasztalatot szívesen 
vesznek a fönntartható családi 
gazdálkodásról;

  a jelenlegi szocio-ökonómiai föl-
tételek között fontos az önfenn-
tartó családi gazdaságok létreho-
zása és működtetése.

Nagyon fontos az integráció meg-
teremtése, mondták a helyiek, amit 
viszont a magyarok között – sajnos 
– nehezebb megvalósítani, mint a 

szerb nemzetiségű gazdálkodóknál. 
Ennek kulturális okai vannak – a 
szerbek egy sokkal összetartóbb 
nemzet, ellentétben velünk – a mi 
előnyünk viszont az, hogy az ő ese-
tükben már tetten érhető a jellegze-
tes déli, „ráérősebb” mentalitás, míg 
a magyarokra jellemző az azonna-
li tenni akarás. Az integráció célja, 
hogy egy „magasabb szinten álló, 
közös tudást” biztosítson, mivel csak 
így lehet egységes és jó minőséget 
előállítani és túllépni az egyes tagok 
saját „alaptudásán”, egyéni problé-
máján, amik megakadályoznák a 
rendszer működését. 

Múlt és jövő határán

A vajdasági mezőgazdaság alap-
vetően más utat járt be, mint a ma-
gyarországi, aminek megvannak az 

Vajdasági határnézőben

1. kép A tiszai halász mestersége is lassan 
a múlté lesz

ROVATVEZETŐ: Dr. Bódis László

Határtalanul
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előnyei és a hátrányai. A Jugoszláv 
Szövetségi Szocialista Köztársaság 
idejében 10 hektárnyi földet meg-
hagytak minden gazdálkodó család-
nak, amiből annak idején meg lehe-
tett éli és így megmaradt a szakma 
szeretete, a tudás és nem mellékesen 
a társadalmi béke – fogalmazott Len-
gyel László, a Pro Scientia Naturae 
Alapítvány elnöke (2. kép). A jó mi-
nőségű termőföldön és a viszonylag 
kiegyenlített kontinentális klíma mel-
lett a helyi magyar gazdálkodókra 
az igényesség, fejlődőképesség és a 
különleges mentalitás jellemző, ami 
alapot adott a BCE kihelyezett képzé-
sének 1986-os megindításához. Ez az 
első időben inkább felnőttképzést 
takart, ma viszont már elsősorban a 
pályakezdők részére nyújt verseny-
képes tudást. 

Az alapítvány szeretné megvalósí-
tani a vajdasági egyedi tájértékek föl-
kutatását, nyilvántartásba vételét és 
széles körű ismertetését is, valamint 
célja szerbiai, magyarországi és más 
nemzetközi szakmai kapcsolatok 
építése.

Milyen jövőképe lehet 

a vajdasági mezőgazdaságnak?

Bő egy évtizeddel Magyarország 
EU-taggá válása után, magyarországi 
szakmai szemmel járva a vajdasági 
határt az a gondolat fogalmazódik 
meg az emberben, hogy a valami-

kori társadalmi békét megteremtő, 
10 hektáros családi gazdaságok mo-
dellje mára inkább fékezi a haladást, 
a globalizálódó világ újabb és újabb 
kihívásainak való megfelelést. Ha pe-
dig nem készül föl a vajdasági és álta-
lában a szerbiai agrárium időben az 
EU-csatlakozásra, az nagyon komoly 
sokkhatással járhat a vidéken élők 
egy részére…

Már most vannak azonban olyanok, 
akik bizakodva nézhetnek a jövőbe, 
mivel olyan birtokmérettel és/vagy 
termelési struktúrával rendelkeznek, 
ami a majdani uniós agráriumban is 
stabil és elégséges jövedelmet fog 

biztosítani. A meglátogatott gazda 
150 hektárt művel, ami önmagában 
nem kiugróan nagy gazdaság, ám 
mivel elsősorban intenzív szabadföl-
di kertészeti kultúrákat termeszt, sőt 
saját hűtőházának köszönhetően a 
német piacra is képes beszállítani, a 
vetésszerkezet miatt különösen ver-
senyképesnek számít. 7,5 hektáron 
termeszt fűszerpaprikát helyrevet-
ve, a vetéssel egy időben lefektetve 
a csepegtető öntözőcsöveket is, 20 
hektáron pedig bakhátas-csepegtető 
öntözéses, magról vetett(!) uborkát 
nevel – ez utóbbi szedési időszak-
ban háromszáz (!) idénymunkásnak 

2. kép Lengyel László, az alapítvány elnöke

3. kép A Tisza vajdasági szakaszán is hatalmas problémát jelentenek az árteret benövő 
özönövénnyek

4. kép A fekvő szedők által leszedett uborkát futószalag viszi ahhoz a fölhordóhoz, ami a 
pótkocsira rakja a termést
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ad munkát. A fűszerpaprika egy ré-
szét előre leköti a környék földolgo-
zóinak „biztos, ami biztos” alapon, 
míg a fönnmaradó hányadot a sza-
badpiacon értékesíti. Míg a fűszer-
paprika a valamikori „nagy szegedi 
tájkörzet” miatt ma is szerves része 
a helyi mezőgazdaságnak (noha a 
nemesítő munka már szinte teljesen 
megszűnt, ami érdemi együttműkö-
dést jelenthet a NAIK ZÖKO szegedi 
kutatóival), a német piacra is szállí-
tott uborka termesztése igazi kihívás. 
Ennek oka többek között, hogy a 
németországihoz képest jóval mele-
gebb klíma – azaz a meleg nappalok 
és főleg meleg éjszakák – miatt az ot-
tani 3,5-4 nap helyett itt kétnaponta 
kell szedni az uborkát. Ezt csak egy 
speciális uborkaszedő géppel tudja 
megoldani – ezen két műszakban 
30-30 ember váltja egymást (3. kép).

A földek jók, de ahogy a helyiek 
mondják, kimondottan drágák – az 
átlagos földár 12 ezer euró hektáron-
ként, de ez attól is függ, hogy „ki a 
szomszéd”, neki ugyanis elővásárlá-

si joga van, ha pedig eladóként lép 
föl és érzi, hogy az ő szomszédjának 
mindenképpen szüksége van az 
adott területre, majdhogynem annyit 
kér, amennyit akar…

Legeltetni az árteret?

Ahogy a Tisza magyarországi sza-
kaszán, úgy a vajdaságin is hatal-
mas probléma az árteret benövő 
gyalogakác, a fákra fölkúszó, a fiatal 
erdőtelepítéseket akár tönkretenni 
is képes vadszőlő, és lehetne sorol-
ni azokat az invazív növényfajokat, 
amik megkeserítik az ártéri erdőgaz-
dálkodók és a vízügyi szakemberek 
életét (4. kép). Az ártér legeltetése 
szakmai berkekben sok vitát ger-
jeszt, a hozzáállás inkább tiltó, mint 
megengedő. Törökbecse mellett 
azonban van egy ártéri szakasz, amit 
hallgatólagos jóváhagyással juhok-
kal legeltetnek – és teljesen tiszta. Er-
dész szakmai berkekben viszont az 
az álláspont, hogy az erdők legelte-
tésével nagyon óvatosan kell bánni, 
mivel a taposás teljesen tönkreteheti 
a fák alatti terület talaját, ezért már 
a XIX. század végi erdőtörvényünk 
tiltotta ezt a tevékenységet. Az éssze-
rű kompromisszum szükségességét 
azonban a francia gazdák tapasztala-
ta sugallja – Provence-ban azt figyel-
ték meg, hogy azokban a tölgyesek-
ben, ahol az állattartás megszűnése 
miatt nem legeltettek többé juhokat, 
kecskéket, áthatolhatatlan aljnövény-
zet jelent meg és eltűnt a szarvas-
gomba is – amivel eltűnt egy jelen-
tős gazdálkodói jövedelemforrás is. 
Mindenképpen érdemes volna tehát 
– akár határon átnyúló program ke-
retében is, sőt leginkább ilyen for-
mában – azt vizsgálni tudományos 
igényességgel, milyen előnyei és 
hátrányai vannak agronómiai, termé-
szet-megőrzési, árvízvédelmi és nem 

utolsósorban szocio-ökonómiai 
szempontból annak, ha egy-egy ár-
téri erdőszakaszt az évnek legalább 
egy részében legeltetünk?

Érdemes 

a Vajdaságba látogatni!

Örvendetes, hogy a délvidéken is 
egyre komolyabb méreteket ölt a fa-
lusi turizmus, mint a mezőgazdaság-
hoz kapcsolódó jövedelemtermelő 
tevékenység, aminek helyi magyar 
családok is aktív részesei – és nem 
mellékesen az egyik legfontosabb 
célközönséget az anyaországi uta-
zók jelentik. Jó példa erre a török-
becsei Link Lajos és családja, akik 
a településen falusi vendégasztalt 
működtetnek, szállást kínálnak és 
számtalan érdekes, a Délvidék hihe-
tetlenül érdekfeszítő – és zivataros 
– történelmébe bepillantást engedő 
programot javasolnak a hozzájuk 
látogatóknak (5. kép). Igazi borkü-
lönlegességet is kínálnak, ez pedig a 
„muskát krokán” névre hallgató szá-
raz fehér bor, amit egyedül a telepü-
lés közelében található Gyöngy-szi-
get névre hallgató területen lévő 
szőlők terméséből készítenek. A bor 
viszont egy igazi helyi nevezetesség, 
és ahogy olvastuk, szívesen fogyasz-
totta élete alkonyán Ferenc József, 
majd jóval később Charles de Gaulle 
és Tito, sőt Putyin elnök is megízlel-
te.

Az igazi ipari műemlék-különle-
gességre vágyóknak érdemes elláto-
gatni a törökbecsei duzzasztó alatt 
néhány száz méterre a Tisza jobb 
partján, természetesen a mentett ol-
dalon található egykori gőzüzemű 
szivattyúházhoz (6. kép), ami valami-
kor a közeli halastavak vizét emelte 
át a Tiszába. A gépeket 1901-ben ké-
szítették Budapesten: a gőzkazánt és 
a két hatalmas dugattyút Röck István 6. kép A törökbecsei szivattyúház…

5. kép A törökbecsei vendégház



145

7. kép …és a szivattyú 

gépgyárában, a szivattyút pedig a Schlick-féle vasöntö-
dében (7. kép). Az épület még dacol az enyészettel – a 
helyiek igyekeznek lehetőségeikhez képest rendben tar-
tani –, de már láthatók az elmúlás jelei, noha a szivatty-
útelep egészen a hetvenes évekig dolgozott. Csak bízni 
tudunk abban, hogy van olyan magyarországi szakmai 
közösség, aki kész a törökbecseiekkel közösen tenni an-
nak érdekében – akár egy határon átnyúló pályázat vagy 
más forrás segítségével -, hogy ez a fantasztikus szivaty-
tyúház megmaradjon az utókornak!

 ✍ Dr. Somogyi Norbert (NAIK)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kiváló évjárat lehet a 2015-ös azo-
kon a borvidékeken, ahol jégverés, 
vagy szőlőbetegségek nem károsítot-
ták a szépen fejlődő szőlőtermést. A 
Syngenta szakmai rendezvénysoro-
zatán viszont arra is figyelmeztettek a 
szakemberek, hogy komolyan kellene 
venni minden szőlőtermesztőnek az 
aranyszínű sárgaság vírushordozója, 
az amerikai szőlőkabóca elleni véde-
kezést, mert a súlyos betegség kezdet-
ben enyhe, majd 4-5 év alatt egyre 
durvább pusztítást végezhet a szőlő-
ben.

2014-ben a szeszélyes, enyhe időjá-
rás miatt komoly fertőzésekkel kellett 
szembenézniük a szőlősgazdáknak, 
mondta Nádudvari Éva, a Syngenta 
szőlő szakértője. Akkor olyan korán 
megjelent például a lisztharmat, ame-
lyet még soha tapasztaltak és egyes 
borvidékeken nagy károkat okozott. 
- Idén szerencsére az ország nagy 
részén jóval kedvezőbb helyzetben 
vannak a szőlősgazdák – hangsúlyoz-
ta Nádudvari Éva. – A szőlő fakadása 
a tavalyi évhez képest később indult, 
azonban ezt a lemaradást mára be-
hozta. A tavalyi évben ebben az idő-
szakban már nagymértékben pusztí-
tott a lisztharmat, idén járványszerű 
tüneteket nem észleltünk. A termelők 
már a vegetáció elején megkezdték 
a fegyelmezett védekezést, így jóval 
egészségesebbnek mondhatók ezek 
az ültetvények. Nyilvánvalóan a szü-
retig hátralévő néhány hét időjárása 
még nagymértékben befolyásolhatja 

a minőséget. Jelen állás szerint azokon 
a területeken, ahol nem volt betegség, 
vagy jégkár, ott kiemelkedő mennyi-
ségre és minőségre számíthatnak a ter-
melők. A Dunántúlon sajnos vannak 
olyan területek, ahol a jégverés 80-90 
százalékos pusztítást is okozott. 

Nádudvari Éva hozzátette: a legna-
gyobb problémát az egri és a tokaj-
hegyaljai borvidéken a vízhiány okoz-
za. A levelek bepödrődnek, a fürtök 
könnyűek, a szemek vízhiányosak, a 
fejlődésben megálltak. Mivel a vessző-
beérés erőteljesen beindult, néhány 
fajtánál már most kávébarna színűek 
a vesszők. Ennek tükrében nem tudni, 
hogy ez milyen hatással lesz a későbbi 
mennyiségre és minőségre. 

Mint a szakmai rendezvényeken el-
hangzott: a szőlőtermesztők egy része 
figyelmen kívül hagyta az aranyszínű 
sárgaság miatti figyelmeztetéséket, 
pedig igen súlyos betegségről van szó. 
Vajkóné Tarjányi Judit kertészeti szak-
tanácsadó kifejtette: az aranyszínű sár-
gaság az eddigi európai tapasztalatok 
szerint nagyon veszélyes kór, amelyet 
az amerikai szőlőkabóca terjeszt. A 
kártevő idén is feltűnt szinte az összes 
szőlőtermő vidéken.  Magyarországon 
először 2013 augusztusában, a zalai 
Lentiben begyűjtött levélmintákból és 
befogott szőlőkabócákból mutatták ki 
az aranyszínű sárgaságot.  - Megfelelő 
védekezés hiányában az aranyszínű 
sárgaság bármikor felütheti a fejét, s 
sajnos azt tapasztaltuk, hogy vannak 
olyan gazdálkodók, akik nem veszik 
komolyan a figyelmeztetést. A beteg-

ség elleni védekezés egyetlen módja, 
ha a terjesztőt iktatják ki a gazdák. A 
rovarölő szeres kezelések célzottan a 
tünetet okozó fitoplazmát terjesztő 
amerikai szőlőkabóca ellen irányul-
nak. A kór negatív hatása nem azon-
nal, hanem fokozatosan jelenik meg a 
szőlőben, 4-5 év alatt akár teljesen ki 
tudja pusztítani az állományt. Szlové-
niában például elkéstek a védekezés-
sel és rendkívül súlyos károkat szen-
vedtek el az ültetvények. A kórokozóra 
szinte az összes Magyarországon ter-
mesztett szőlőfajta fogékony. 

Az ország több borvidékén megtar-
tott rendezvényeken a szakmai előa-
dások mellett bemutatták a Syngenta 
hatékony növényvédelmi megoldása-
it is, amelyekkel eredményesen lép-
hetnek fel a kártevőkkel szemben. A 
vállalat portfóliója idén a Luzindo-val 
bővül, amely egy új, hatékony készít-
mény szőlőmolyok ellen és a kabóca 
elleni védekezésre is alkalmas. 

A szőlőtermesztésben jelenleg a 
művelt borvidéki szőlőterület nagy-
sága meghaladja a 64 ezer hektárt. A 
leszüretelt szőlő mennyisége 2013-
ban 390 ezer tonna, 2014-ben 348 ezer 
tonna volt. A termésátlag tavaly 5 ton-
na volt hektáronként, a kiemelkedően 
jó átlagot termő 2013-hoz képest ez 
2 tonnával kevesebb hektáronkénti 
mennyiséget jelent.
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Nem vaklárma az aranyszínű sárgaság, érdemes komolyan venni  


