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Népszerű az olasz hagyma
A freshplaza.fr. összesítése szerint Indiában akkor avatkozott be a kormány, amikor a hagyma
fogyasztói ára emelkedni kezdett, mivel a heves esőzések miatt kiábrándító hozamok születtek az
egyik fő termesztési körzetben. A további drágulást akarta megelőzni a hagyma kivitelének
tiltásával. Ez már a második év, hogy az indiai kormány ilyen intézkedést hozott.
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Hollandiában a szélsőségesen száraz tavasz nem kedvezett a hagymának, a megkésve megérkezett
esőnek köszönhetően azonban nem lett rossz a hozam, bár a kedvezőtlen időjárás rányomta a
bélyegét a minőségre. Az exportőrök szerint a koronavírus hatása elsősorban a fizetési tranzakciók
zavarain érződött. A piaci lehetőségek ugyanakkor tágultak az indiai szállítások leállítása miatt.
Mindenekelőtt Nyugat-Afrikából és Távol-Keletről keresik a holland vöröshagymát.
A kereslet növekedése jól jött, az exportőrök szerint ugyanis nagy esélye volt annak, hogy a
lilahagyma megnövelt termőterülete hatására túlkínálat alakul ki.
Bár Olaszországban a belső piac lagymatag, soha nem volt ilyen erős az olasz hagyma iránti
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érdeklődés, mint az idén. A kiváló minőségű olasz hagymát Franciaországból, Belgiumból,
Németországból, Hollandiából is keresik, ami azt mutatja, hogy a nincs elegendő jó minőségű termés
Európában. Ahogyan azonban a szezon elején is előrevetítették, a belföldi eladások nincsenek
egyensúlyban a kínálattal.
Hatalmas készletek várnak vevőkre, és a nagykereskedők egy része tart attól, hogy később sem
lendül meg a piac. Ráadásul az ár sem biztató, 30 százalékkal elmarad a tavalyitól.
Spanyolországban 14 százalékkal csökkentették a hagyma területét, és a néhány termőtájon
átvonuló hőhullámok miatt a fejek nem nőttek elég nagyra. Általában a spanyol termés 30
százaléka nagy méretű, idén az arányuk legföljebb 10 százalék. Ebből is adódik, hogy az
összes termés mintegy 40 százalékkal kevesebb, mint az előző évben.
( A többi hagymatermesztő országban tapasztalt piaci helyzetről is olvashatnak a Kertészet és
Szőlészet [1] 46. számában.)
Szerző: Rimóczi Irén
Közzététel ideje: 2020. 11. 06., péntek, 08:30
A forrás webcíme: https://magyarmezogazdasag.hu/2020/11/06/nepszeru-az-olasz-hagyma

2. oldal (összes: 2)

