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Tovább gyorsult a mezőgazdasági felvásárlási árak emelkedése
A növénytermesztési és kertészeti termékek áremelkedése 1,1 százalékponttal 36,0
százalékosra, az élő állatok és állati termékeké 0,2 százalékponttal 9,8 százalékosra erősödött
októberről novemberre. Kiemelkedett a burgonya novemberi felvásárlási ára: 21,6 százalékponttal
szökött fel októberről novemberre, és 55,7 százalékkal szárnyalta túl az egy évvel korábbit.

A gabonafélék éves áremelkedése három hónap élénkülés után lefékeződött, 47,2 százalékos volt
1,2 százalékponttal mérsékeltebb az októberinél. Ezen belül azonban
a búza felvásárlási árának éves emelkedése 4,2 százalékponttal 44,3 százalékosra gyorsult
októberről novemberre, míg a kukoricáé 7,0 százalékponttal szelídült ugyan, de így is elérte az 50,8
százalékot.
Az ipari növények drágulása az előző havi 10,0 százalékpontnyi felpattanás után további 4,4
százalékponttal 52,4 százalékosra ugrott. Ezen belül az olajos növényeké 3,7 százalékponttal 55,4
százalékosra gyorsult, a napraforgómag felvásárlási ára 5,0 százalékponttal 51,1 százalékosra
erősödött, a repcét pedig 69,1 százalékkal adták drágábban előző novemberi áránál.
A zöldségfélék felvásárlási ára 7,6 százalékkal volt magasabb az előző novemberinél, míg
októberben 10,2 százalékos emelkedést mért a KSH.
A paradicsom felvásárlási ára a KSH adatai szerint 0,3 százalékkal elmaradt az előző novemberitől,
holott októberben még 16,5 százalékkal drágább volt, mint egy éve. Még nagyobbal, 19,4
százalékponttal fékeződött meg a sárgarépa felvásárlási ára és 7,2 százalékkal olcsóbb lett mint egy
évvel korábban, a vöröshagyma, hasonlóképpen, 3,8 százalékkal volt drágább novemberben, mint
egy éve, míg októberben még 23,6 százalékkal adták drágábban. Az uborka árcsökkenése viszont
hajszálnyit mérséklődött, az októberi 10,7 százalék helyett 9,8 százalékkal került kevesebbe.
A fejeskáposzta éves áremelkedésének üteme novemberre 12,6 százalékosra mérséklődött az
októberi 24,3 százalékosról,
a fejes saláta árváltozása negatívba fordult, az októberi 19,2 százalékos emelkedéssel szemben 15,4
százalékkal olcsóbb volt novemberben, mint egy évvel azelőtt. A karfiol felvásárlási ára viszont
meglódult 9,9 százalékkal emelkedett, míg az előző hónapban 24,7 százalékos éves csökkenést
szenvedett el.
A gyümölcsök ára 3,1 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál, bár októberben még
13,8 százalékos volt a visszaesés mértéke.
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Az élő állatok felvásárlási ára 7,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ami 0,6
százalékponttal mérsékeltebb emelkedés az októberinél. A vágósertések ára 7,4 százalékkal maradt
el az egy évvel korábbitól, míg októberben 3,3 százalékos volt a csökkenés.
A csirke ára 20,5 százalékkal lett magasabb, ami 0,9 százalékponttal nagyobb emelkedés az
októberinél,
a vágópulyka 23,2 százalékos és a liba 19,4 százalékos áremelkedése viszont 5,8, illetve 4,0
százalékponttal magasabb az októberinél, míg a kacsa 13,8 százalékos éves drágulása 0,5
százalékponttal mérsékeltebb az előző havinál.
A vágómarha 18,7 százalékkal drágult, ami 5,6 százalékponttal nagyobb emelkedés az októberinél.
Az állati termékek ára 13,8 százalékkal lett magasabb egy év alatt, ami 1,8 százalékponttal
nagyobb emelkedés az előző havinál. Ezen belül a tej árának emelkedése októberhez képest 2,4
százalékponttal 11,5 százalékosra gyorsult, a tojás drágulása viszont 1,1 százalékponttal 13,2
százalékosra mérséklődött.
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