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Jócskán emelkedett a vágómarha felvásárlási ára
A KSH adatai szerint 2019. I-III. hónapokban a vágósertés termelői átlagára (malac és süldő nélkül)
348 Ft/kg volt, 2,7 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Márciusban, a 2018. III. havi
kilogrammonkénti 376 Ft-tal, valamint az előző havi 344 Ft-tal szemben a felvásárlási átlagár 348 Ft
volt.
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A vágómarha 2019. I-III. hónapokban mért értékesítési átlagára (borjú nélkül) 395 Ft/kg volt, ez 7,4
százalékkal alulmúlta az egy évvel ezelőtti árat. Márciusban az adásvételi ár 435 forintra ugrott, ami
az előző havi, februári árhoz képest 50 forintos javulást mutat, de a 2018 márciusi ártól kilónként 11
Ft-tal elmaradt.
Az év első három hónapjában a tehéntej felvásárlási átlagára literenként 100,8 Ft volt. Márciusban,
februárhoz képest, a lendületes felvásárlás mellett 101 Ft-on stagnált az ár, de ez az ár a 2018. év
márciusi árához képest 4 Ft voltos a drágulást jelent.
Az első negyedév adatainak összesítése szerint a vágójuh termelői átlagára 808 Ft/kg volt, ami 1,3
százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban volt. Márciusban 820 forintot fizettek egy kiló
vágójuhért a felvásárlók, ami a az egy hónappal korábbi árnál 17 forinttal több, ugyanakkor az
elmúlt év márciusának kilónkénti 838 forintos árához képest 18 forinttal kevesebb.
A KSH adatai szerint a vágóbaromfi felvásárlási átlagára 2019. január-március hónapokban - 2018
évvel összehasonlítva – 0,9 százalékkal 289 Ft-ra erősödött. Ezen belül a vágólibai ára 10,1
százalékkal, a vágócsirkéé 3,6 százalékkal, a vágópulykáé pedig 2,7 százalékkal drágult, miközben a
pecsenyekacsa 3,6 százalékkal olcsóbb lett.
Az étkezési tojást az első negyedévben 19 forintos átlagáron vették át a felvásárlók darabonként,
ez az ár 7,6 százalékkal kevesebb, mint egy éve ilyenkor volt. A 19 forintos ár gyakorlatilag
november óta nem változott. Tavaly januárban 22 forintot ért egy tojás, ami márciusra 20 forintra
csökkent, azóta ez volt a legmagasabb ár. 2018 júliustól szeptemberig 17 forintra is lement, de a
mostani 19 forintot is keveslik a termelők.
Szerző: Kerepesi Katalin
Közzététel ideje: 2019. 05. 15., szerda, 14:17
A forrás webcíme: https://magyarmezogazdasag.hu/2019/05/15/jocskan-emelkedett-vagomarhafelvasarlasi-ara

2. oldal (összes: 2)

