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Brutálisak a hazai gyümölcsárak
Sokak számára egyre elérhetetlenebb a kilónként 880 forintos körte, a 600-800 forintos alma, vagy a
nagyjából hasonló áron kínált őszibarack. A csemegeszőlőt is többnyire 500 forint körüli áron adják a
piacokon, de nagy élelmiszerláncokban sem olcsóbb. A banánt viszont akciósan már 300-ért is lehet
venni - írja a storeinsider.hu.

A dráguláshoz kétségkívül köze van az idei mostoha időjárásnak, de nem lehet mindenért az égieket
okolni.
A májusi fagy alaposan megtépázta a virágzó alma, szilva, cseresznye, meggy és legfőképp a
kajszibarack fákat – mondta a Népszavának [1] Vári Attila. a Mezőgazdasági Szövetkezők és
Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) szaktanácsadója.
A legsúlyosabb kárt a kajszibarack ültetvények szenvedték el, ahol 70-100 százalékos terméskiesés
is előfordult. Ha ez nem lett volna elég, május végén, június elején beköszöntött a „monszun”
esőzés, ami főleg a cseresznyénél és a meggynél okozott gondot. A kocsánynál összegyűlt csapadék
miatt, a gyümölcsök megrepedeztek, és ezeket étkezési céllal már nem lehetett értékesíteni. A jó
termést ígérő szamócaszüretet is az esőzés akasztotta meg. Sok helyen a földeken rohadt meg a
termés.
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Nem a termelők emelték magasra az árat
Vári Attila szerint, azonban mindezzel együtt sem a termelők lökték ilyen magasra az árakat. Például
az étkezési alma esetében idén 200 forint plusz áfáért vették át a kereskedők a gyümölcsöt a
termelőktől, a tavalyi 100 forint helyett, de ez a polcokon már átlagosan 700 forintért jelenik meg. A
magyar termelőket is érintette a vendégmunkások elmaradása, s ez itthon is megdrágította a
munkaerő árát.
A növényvédőszerek, a műtrágyák, a különféle importanyagok, a gyenge forint miatt, nagyjából
30-40 százalékkal növelték a költségeket.
Évek óta hangoztatják a szakemberek, hogy az eddigieknél megfontoltabban kellene az
ültetvényeket telepíteni. Az alföldi régiókban óvatosabban kellene a fagyra érzékenyebb fajokkal
kísérletezni. Ebben legalább történt előrelépés. A telepítést engedélyező szakigazgatási hivatalok a
telepítési tervre mondhatják, hogy nem javasolják a fagyjárta területre arra érzékeny gyümölcs
telepítését, de a talajviszonyokat is figyelembe veszik – mondta Vári Attila.
A kereskedők szerint nem ők drágítanak
A kereskedelemben a gyümölcsárakat elsősorban az átadási árak emelték – mondta a Népszavának
Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. A termelők az időjárás miatt
kevesebb termést szüretelhettek, s ez a kereslet-kínálat szabályai szerint, drágulást okozott. A
kereskedőknek amúgy sem lehet a célja az áremelés, hiszen el akarják adni az árut és figyelembe
kell venniük a vásárlóerőt is. A piaci versenyről nem is szólva. Az átadási árak emelkedése
tapasztalható egyes hústermékeknél is, ami megjelenik a KSH által rögzített árváltozásokban is:

a párizsi, a kolbász 18,1 százalékkal, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai
és déligyümölcs összesen) 17,1, a cukor 13,4, a szalámi, szárazkolbász és sonka 11,4, a tojás 10,2, a
tej 8,9 százalékkal drágult augusztusban.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a bolti árakban már benne van az áfa is. Az újból
bevezetett ágazati különadó, amely elsősorban a nagy láncokat sújtja, bár valóban beépül a
költségekbe, de arányait tekintve sokkal kisebb, mint a beszerzési ár drasztikus megugrása.
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