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Európai helyzetkép

� Rekord alacsony burgonya termés az idei 
esztendőben

� Ilyen kevés burgonya még nem termet az EU 27 
országaiban mint az idei évben. Kb 55,2 millió tonna 
ez 8 millió tonnával kevesebb mint 2011 és  1,6 
millió tonnával kevesebb mint az aszályos 2006-os 
esztendő volt.

� Extrém későre húzódik a betakarítás

� Az öt legfontosabb termőkörzet termésmennyisége 
étkezési  burgonyából 22,3 milló tonna,  mely 16,7 
%-kal kevesebb mint előző évben és 10%-kal 
kevesebb mint az elmúlt 10 év átlag termése  



Európai kitekintés folytatása 

� Minden országban és minden szegmensben 

kevesebb a betakarított mennyiség – ez 

általánosan élénkíti a keresletet és emeli az 

árakat,  a gazdák egyértelműen a kivárásra 

rendezkednek be és így próbálják a lehető 

legmagasabb árakat elérni az értékesítés során.



Európai kitekintés folytatás

� Franciaország: legalacsonyabb terméseredmény 

az elmúlt 10 évben. 

� Betakarításkor nagyon nedvesek voltak a talajok, 

csak nagy nehézségek árán sikerült a betakarítás. 

� Champagne-ban  fajtától függően 30-40 Eurót 

kérnek 100kg-ért. A betárolásra került tételek jó 

minőségűek, hosszú ideig tárolhatóak.



� Belgium:900.000 tonnával kevesebb a termés mint 

az előző évben. A betakarított teljes mennyiség 

elmarad az előző évi felhasználástól mintegy 

300.000 tonnával. 3,5 millió helyett 3,2 millió tonna

� Nagy-Brittania: 25%-kal kevesebb a termés mint 

előző évben ez abból adódik, hogy 5%-kal kisebb 

volt a termőterület és a termésátlag gyengébb volt, 

mintegy 37,4 tonna hektáronként. Ez köszönhető a 

kései ültetési időpontnak és a rendkívül csapadékos 

időjárásnak a betakarítás kezdetekor. 1976-óta 

nem volt ilyen kevés a termésmennyiség Angliában.



Főbb betakarítási adatok

1.000 t 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Németország 10030 11644 11369 11683 10202 11837 10587

Franciaország 6363 7183 6818 7119 6582 7385 6720

Belgium 2593 3190 2943 3296 3456 4129

Anglia 5700 5573 6107 6364 6045 6257 5600

Lengyelorszá 8982 11791 10462 9703 8448 9362 9092

Magyarorszá 564 563 684 561 439 564 511

Románia 4016 3712 3649 4004 3259 4113 2937



EU 5 burgonya termesztése ha-ban

ha 2007 2008 2009 2010 2011 201211/12 %

Éves 
változás 1,80% -2,50% 3,90% 1,30% 2,30% -5,80%

összesen 526.785 513.551 528.608 535.597 547.667 515.703

Belgium 65.402 61.405 70.915 78.641 79.483 73.650 -7,30%

Német o. 171.096 165.251 168.557 165.667 172.821 157.000 -9,20%

Franco o. 104.500 104.300 105.900 109.364 113.480 113.240 -0,20%

Hollandia 72.464 69.300 70.520 71.294 72.280 67.800 -6,20%

Anglia 113.323 113.295 112.716 110.611 109.603 104.013 -5,10%



Hazai helyzetkép

� Hazánkban is alacsonyabb a termés az előző évinél

� Az extrém száraz és forró időjárás miatt hatalmas 

költségek árán sikerült megtartani az állományt

� A korai burgonya alacsony ára után a termelők 

igyekeztek betárolni és később magasabb áron 

értékesíteni a készleteiket – bár kevés a jó minőségű 

tárolótér

� A minőséget vegyes kép jellemzi és tükrözi termelő 

gazdaságok felkészüléségét és lehetőségeit



…Hazai helyzetkép

� Jelenleg 100 forint körül mozog a piac ár a kereslet  
azonban korlátozott

� Tovább folytatódik a nagyáruházak térhódítása

� Érdemi mennyiséget „zsákban” már nem lehet eladni

� Élénkülés érződik a termelők részéről, a jelenlegi 
magasabb ár újra csábítja a gazdákat a burgonya 
irányába

� A csökkenő kiskereskedelmi forgalomból a burgonya is 
egyértelműen kiveszi a részét, visszafogott a kereslet és 
nem elsősorban a jelenlegi burgonya ár miatt

� Ipari célra történő termesztés megszűnt - ezen termelői 
kapacitások is az étkezési piacokra termelnének



Hazai helyzet

� Megérkezettek az első import szállítmányok és 

egyből érződik az árleszorító hatásuk (Lengyel)

� Kiskereskedelmi forgalom átrendeződése érződik 

a diszkont hálózatok javára – alacsonyabb árak 

még erősebb árleszorító hatás

� Korlátozott piac bővítő lehetőségek, hiszen 

elkezdődött az üzletbezárások és felvásárlások 

ideje, hosszú idő után először tapasztalható a 

kiskereskedelmi egységek számának csökkenése.



� A csökkenő forgalom miatt az üzleteknek az 

egyik lehetősége, hogy tovább csökkentse a 

beszerzési árakat a saját profit elvárásuk végett. 

Ez viszont a jelenleg is kifeszített állapotok miatt 

nehezen megy hiszen a beszerzési árak  most is 

nyomottak,nehezen lehet az idei év extra 

ráfordításit érvényesíteni az árakban. A 

burgonyát a kereskedelmi láncok stratégiai 

terméknek tekintik, melynek mindig olcsónak kell 

hogy legyen, sokszor akcióikkal csak a vevő 

becsalogatása a cél és ennek esik áldozatul a 

burgonya.



Javaslatok a jövőre nézve

� Az új „kartel” törvény szellemében megvizsgálni lehetőségeinket 
az árak szinten tartása érdekében!

� Ellenőrzött, jó minőségű vetőmag használatának elősegítése, 
támogatása! – már most hatalmas az érdeklődés a nem fémzárolt 
szaporítóanyagokra!

� Tudatos termelői magatartás – az ültetés időpontjában tudja a 
gazda, hogy kinek, milyen piacra fogja eladni a termését, hogy 
ne kényszerüljön alacsony áron történő kényszer  értékesítésre! 

� Mérlegelje minden termelő még a vetés előtt piaci lehetőségeit és 
csak biztonságosan eladható mennyiségű termést állítson elő!

� Érdemi változás mindaddig nem várható míg büntetlenül lehet 
cégeket hátrahagyni különböző tartozások felhalmozásával, 
sokszor a termelők és állam tudatos megkárosításával!



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


