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Szerkesztői üzenet
Precíziós értékesítés
A csapból is a precíziós gazdálkodás folyik. E tevékenység azonban nem szabad, hogy
a betakarítással véget érjen. A tárolás, értékesítés, szállítás jelentőségét nem lehet
eléggé hangsúlyozni. A piacon mozogni, érvényesülni, eladni olyan képességeket
igényel, amelyek messze túlmutatnak a mezőgazdálkodáson. Mégis legtöbben
gazdálkodóként, maguk végzik az eladást is. De menjünk még tovább! Terjesszük ki
a precíziós gazdálkodás amúgy is képlékeny meghatározását egészen a bevétel
befolyásáig, és az azzal való gazdálkodásig!
Eközben sokan észre fogják venni, hogy ez utóbbi tevékenységek még a termelés
hatékonyságánál is nagyobb hatással vannak a jövedelmére.
Még hogy nyári pihenés! Észrevették már, hogy a tévés, rádiós időjárás jelentések a
pihenőkre fókuszálnak, és még csak nem is utalnak azokra, akik a földeken, a
telepeken dolgoznak? Pedig számukra is nagyon fontos az időjárás, sőt!
Az Erste Agrár Szemle sem pihen a nyáron. Júliusban és augusztusban is eljuttatjuk
Önökhöz, akiknek ilyenkor is fontos döntéseket kell hozniuk. Ránk ilyenkor
számíthatnak, építhetnek. E kiadvány az elemzések, előrejelzések fóruma, de ne
feledjék, Önök az Erste Bank szolgáltatásainak teljes spektrumát elérik általunk is!
Lépjen nyugodtan kapcsolatba velünk utolsó oldalainkon található elérhetőségeink
egyikén!
Az Erste Bank Hungary-nél sincsen uborkaszezon. Termékfejlesztésünk
folyamatosan dolgozik egy új, földvásárlási hitelterméken, mellyel a nyár végére
lehetőséget és rugalmas körülményeket teremtünk a földek szerzésére, ami
állandóan napirenden szerepel ügyfeleinknél. Egy rövid, egyelőre nem hivatalos
összefoglalót lentebb olvashatnak.
Az Erste Bank nem csak ügyfelei mindennapjainak kíván stratégiai partnerként része
lenni, hanem az agrárszakmai közéletben is komoly szerepet vállal. Ennek kapcsán
adunk hírt a szeptember 5-6-án megrendezésre kerülő keszthelyi Földminősítés és
Földértékelés konferenciáról, melynek szervezői között vagyunk.

Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő
Erste Agrár Kompetencia Központ
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Agrárpiacok
Kevesebb a sertés, mégis mérséklődik az ára - Itt a csúcs?
Hazánkban a sertés átvételi ára a németországihoz igazodik, ahonnan azonban rossz hírek
érkeznek. Hiába csökken a kínálat, a kereslet nem úgy alakul, ahogy várták, ezért nincs
mozgástere az áraknak sem. A vágóhidak ismét csökkentették az elkövetkező hetekre kínált
áraikat. Itt a trendforduló nálunk is?

Erste kommentár
Koránt sem. Emlékezzünk arra, hogy a német sertésárak a piaci zavar (kínai ASP helyzet)
kezdetének idején hónapokig stagnáltak, kivártak. Most arról van szó, hogy az árak emelkedése
elérte azt a szintet, amely már a keresletre is rányomja bélyegét Európában és a Távol-Keleten
egyaránt.
Az EU sertéshús exportja a 2017. évi csökkenés és a 2018. évi stagnálás után, 2019 első négy
hónapjában 13,2 százalékkal emelkedett mennyiségben. Miközben a teljes kivitel szitjén az
átlagár nem nőtt (az összetételet nem tudjuk vizsgálni), addig a Kínába irányuló sertéshús
export mennyiségben 37, értékben 52 százalékkal ugrott meg. Kína aránya a szokásosnak
mondható egyharmados arányról 42 százalék fölé emelkedett az EU kivitelében. A vágások az
első negyedévben csökkentek az EU-ban, de emlékezzünk a tavaly évvégi vágási boomra, és az
erős készletnyomásra az első negyedévben.
A távol-keleti sertéshúspiacon nagy a nyüzsgés. Az európai és a többi hagyományosnak
számító beszállítók mellett Oroszország is növelné szállításait, persze csak a járvánnyal nem
érintett területek engedélyezése után. Eközben a világ legnagyobb sertéhúspiacán a magas
árak, a betegséggel kapcsolatos ellenállás miatt csökken a fogyasztás.
Az AKI piaci árfigyelése szerint, 2019 28. hetén a hazai felvásárlási átlagár (hasított meleg
súlyban) 25,4 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, és még az előző hetihez
képest is tudott 1,3 százalékos emelkedést mutatni. Ekkor a húsipar átadási árai a megfigyelt
termékek körében 20-22 százalékos, a fogyasztói árak szintjén (ahol csak KSH adatokkal
rendelkezünk két alaptermékre) 10-13 százalékos emelkedést mutattak. Jól érzékelhető, hogy a
fogyasztó felé igencsak tompítva jelennek meg az áremelkedések, miközben a húsipar erősen
megszenvedi azokat.
Mi következik mindebből? (1) Az ASP elleni oltóanyag továbbra sincs a láthatáron. (2) A járvány
terjedése tovább zajlik, erősödik. (3) Méreteiből adódóan ez tartósan, akár 4-6 éves távlatban
rendezi át a világpiacot. (4) Amennyiben az amerikai-kínai vita továbbra sem oldódik meg
(aminek semmi jelét sem látjuk) akkor az európai sertéshús számára bővülő exportpiaci
lehetőségek állnak elő. (5) A sertésárak tartósan a jelenlegi szinten, akár e felett maradhatnak.
(Szándékosan nem nevezzük magasnak ezeket az árakat, mivel ez ugye viszonyítás kérdése.
Kétségtelen, hogy ezek a szintek már tudnak olyan jövedelemtartalmat biztosítani, ami javíthat
a sertéstartók amúgy jogosan alacsony motivációin, beruházási hajlandóságán.) (6)
Bankosként számos ilyen beruházással találkozunk. Úgy véljük, hogy nem csak a malacok és a
sertések iránti kedvező piaci kereslet, hanem a kamatkörnyezet is jó alkalmat teremt a
sertéstelepi beruházásokhoz. A mentesítési programokról és olyan kényszerítő tényezőkről
nem is beszélve, mint a munkerőhiány, a munkaerő költségnek erőteljes emelkedése, vagy
éppen a járványvédelem, a telepi higiénia javítása.
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Magyarországon lesz a 2021-es precíziós gazdálkodási konferencia
Az elmúlt évek egyik legizgalmasabb mezőgazdasági szakterülete a high-tech
megoldásokra épülő „precíziós gazdálkodás”. Ezért is óriási siker, hogy a terület
legfontosabb európai, tudományos eseményének legközelebb Magyarország ad otthont –
olyan új témákkal mint a Big Data elemzése öntanuló szoftverekkel. A néhány hete a
franciaországi Montpellier-ben megtartott 12. Európai Precíziós Gazdálkodási Konferencián
hivatalosan is bejelentették, hogy a soron következő eseményt Magyarország rendezi meg
2021. július 19. és 22. között. Mindez két szempontból is hatalmas lehetőséget jelent: egyrészt
tovább erősíti a helyspecifikus gazdálkodás hazai elterjedését, másrészt a szakmai
konferencia és gyakorlati bemutató révén a mezőgazdaság új, digitális irányait kutató
szakemberek megismerhetik régiónk adottságait és új kapcsolatokat alakíthatnak ki a helyi
szakemberekkel.
Erste kommentár
Miközben a betakarítás, a toxintermelés tölti meg az agrármédiumokat, érdemes elgondolkodni azon is,
hogy hol vannak a helyspecifikus gazdálkodás keretei. Leginkább arról beszélünk, hogy a digitális
eszközök révén megismerjük a termőhelyi adottságokat, fenntartható módon javítjuk a
versenyképességünket, megfelelünk a klímaváltozási kihívásoknak. A versenyképességgel
kapcsolatosan azonban már kissé homályossá válik a történet. Inkább a hatékonyság a megfelelő
kifejezés. Attól még nem magasabb árt, hogy a mai értelemben vett precíziós gazdálkodás útjára lépünk,
biztonságosabbá tesszük a termés mennyiséget, esetleg javítunk a minőségen. Ahhoz sokkal több kell.
Ezért beszélünk mi a precíziós gazdálkodás kapcsán arról, hogy a fogalomba bele kell értenünk a
betakarítást követő tevékenységet is. A megfelelő piacon, a megfelelő időben, a legjobb áron eladni a
termeléstől nagyon eltérő képességeket, felkészültséget igényel. A jövedelmünk pedig nagy mértékben
függ ettől.
Az fontos és nagy siker, hogy a fenti nemzetközi konferencia nálunk lesz, de az ezzel kapcsolatos
kommunikációt ki kellene terjeszteni a fogalom tartalmának bővítésére. A jelenlegi szinten kicsit úgy
tűnik, mint kereskedői varázsszó ahhoz, hogy gépeket, technológiákat adjunk el a gazdáknak.
Értelmezésünkben a precíziós gazdálkodás a precíziós termelést és a precíziós értékesítést egyaránt
jelenti. A gazdálkodás kifejezés pedig még ennél is többet takar. Magában foglalja például az
erőforrásokal való gazdálkodást. A rengeteg előálló adat alkalmat teremt arra is, hogy a gazdálkodás
pénzügyi adataival kiegészítve a teljes gazdálkodási tevékenység áttekinthetővé váljon. Így kiderülne
mindenki számára, hogy hol keletkezik a jövedelem. Láthatóvá válna például, hogy a termelési,
értékesítési szerződések kötése, a piaci információk, az értékesítés időpontjának megválasztása milyen
fontos. Aki eljutott oda, hogy termelési tevékenységét precíziós irányban fejleszti, ne álljon itt meg. Ki
kell alakítani a képességet (tanulni, profira bízni) a precíz értékesítéshez. Máris kiderülne, hogy a
fajtaazonos kínálati méret növelése érdekében nem nélkülözhető a termelői együttműködések
erősítése. Ez ma már közhelyesen hangzik, de attól még igaz. Kétségtelenül van ezen a téren előrelépés
az országban, de korán sem olyan léptékű, ami meglátszana a jövedelmek alakulásában is. A precíz
gazda azzal is foglalkozik, hogy mi az a növény, vagy éppen állatfaj, amely fenntarthatóan állítható elő
adottságai között. Mai sikernövényeink, állataink nagyon hamar elveszthetik e pozíciójukat. Gondoljunk
a burgonyára, a bogyós gyümölcsökre, és lassan vezető szántóföldi növényeinkre is, de a marhahizlalás
felett gyülekező felhőkre is akár. A környező országok termelői ugyanazokon a piacokon dolgoznak, mint
mi, és fejlődési ütemük gyakran nagyobb a miénknél. Súlyos stratégiai kérdésekhez jutottunk tehát. A
precíziós gazdálkodás fogalmából kiindulva arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a gazdálkodás egy komplex
tevékenység, nem elég, ha csak a termelés technológiai szintjén haladunk előre. Ne hagyjuk, hogy
elhomályosítsa gondolkodásunkat, egyirányban tartsa figyelmünket! Önmagában a precízebbé váló
termelés nem hoz megváltást! Ahogy a korábbi varázsszavak, például az EU-s támogatások, a
pályázatok, az intervenció sem.
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Megfeleződik idén az almatermés, magas lesz a gyümölcs ára
Tavaly rendkívüli volt az almatermés, amit sem biológiai, sem klimatikus, sem piaci okokból
nem követhet még egy hasonló mennyiséget hozó év - legalábbis ennek nagyon csekély a
valószínűsége. Sőt, a FruitVeb prognózisa szerint az ellenkezője történik.

Erste kommentár
A magyar almatermelők mezőnye egyre határozottabban válik ketté. A modern, intenzív ültetvényeken
előállított, akár 70-90 százalékban étkezési alma szakszerűen betárolva igen messze van a
hagyományos, kettős, illetve iparialma minőségre képes ültetvények termésétől. Ennél fogva nehéz
egységes piaci képet rajzolni. Nyilván, az intezív ültetvényeken a termésbiztonság is nagyobb. Ezeket az
idei terméskiesés is kevésbé érinti.
A törvényszerűen kisebb idei termés szerencsére nem hazai jelenség. Legfontosabb versenytársunknál,
a lengyeleknél, és nyugaton is hasonló a helyzet. Ennek ellenére az alapvető közgazdasági összefüggés,
miszerint kisebb kínálat esetén az árak emelkednek, nem törvényszerű. Főként a mértéke nem az.
Mégpedig azért, mert az ellátási lánc legerősebb tagja továbbra is a kereskedő. Alapvetően az ő árazási
és üzleti politikája dönti el azt, hogy milyen árakon vesz, illetve ad el. Ha elég nagy hangon mondjuk,
hogy kicsi a termés, az neki jó, hiszen előkészítjük számára a fogyasztói árak emelését, beépítjük a
fogyasztó fejébe az ezirányú várakozást. Ez azonban nem jelent ugyanilyen emelést a beszerzés oldalán.
A divatos fajtákon, a csomagolások fejlesztésén tetten érhető piaci igények leginkább kereskedői igényt
takarnak. Ezeknek meg kell felelni, de ne feledjük, a mezőgazdasági termelők számára az Európai
Unióban lehetőség van az árak szabályozott egyeztetésére. Hivatalosabban megfogalmazva: az árak
vagy más kereskedelmi feltételek rögzítésére és a piacok felosztására vonatkozó megállapodásokat tiltó
uniós versenyszabályok a mezőgazdasági termékek előállítására és kereskedelmére is érvényesek. A
mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló rendelet azonban olyan eltéréseket enged e szabályok
alkalmazásától, amelyek minden vagy néhány mezőgazdasági ágazatot érintenek, vagy konkrét
helyzetekkel foglalkoznak. Az elismert termelői szervezetek és szövetségeik számára mentességet
biztosítanak bizonyos versenyszabályok alkalmazása alól.

Elégedetlenek az árral a tejtermelők
Hiába van keresleti piac, nem emelkedik az átvételi ár, így a folyamatosan növekvő termelési
költségeket nehéz kompenzálni. Főleg úgy, hogy a nyári kánikulában kétszámjegyű
csökkenést mutat a tejtermelés. Így látja a helyzetet a Tej Terméktanács.

Erste kommentár
A globális tejpiacot a kínálatszűke határozza meg napjainkban. Ez érzékelhetően stabilizálja a nemzetközi
és a hazai árakat. Ebben változásra majd a jövő év elején számítunk, addig marad a jelenlegi árszint.
Ugyanakkor az árak érdemi emelkedésére sem számítunk. Ez összhangban van korábbi
előrejelzéseinkkel.
A hazai árak továbbra is a térség legalacsonyabbjának számítanak. Románia árai alacsonyak még, de
ott komoly minőségi és termelési problémák övezika szektort.
A helyzet és előrejelzésünk jobb megértése érdekében e témának szenteljük a Statisztikai rovatot.
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Statisztika
Stabil marad idén a tejpiac
Már megint Kína. Biztos, hogy a hazai agrárium szereplőinek már herótja van attól, hogy
minden nap beleütközünk egy ilyen távoli, nehezen megfogható indokba. Pedig ismét erről
van szó. Kína tovább növeli tejtermékimportját ebben az évben is. A legnagyobb
mennyiséget jelentő sovány és teljes tejpor bevitele például az első öt hónapban 29
százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ezzel pedig stabilizálja a világpiacot.
Erre pedig nagy szüksége van a szektornak. Elég, ha az alábbi grafikonon az elmúlt néhány
hullámra nézünk. Idei előrejelzésünk az éves átlagár tavalyit meghaladó, de csak nem
jelentős növekedését tartalmazza. Ezt már az év elején publikáltuk és a mai nap is
fenntartjuk. A tavalyi 96-ról 98 forintra emeltük a kilónkénti átlagár várakozásunkat. Most
ezt azzal egészítjük ki, hogy középtávon is tartós, de lassú emelkedésre számítunk. Ez azt
jelenti, hogy a költségek emelkedésénél kisebb ütemben fog nőni a tejár. Ez egyre erősödő
hatékonyságnövelési kényszert jelent még akkor is, ha számítunk arra, hogy a támogatási
rendszer továbbra sem hagyja cserben az ágazatot. Mindez együtt fog járni az állatállomány
koncentrálódásával.

Miközben a felvásárlás nem, a nyerstej-kivitel ismét emelkedik ebben az évben. A belföldi és
az exportárak közötti különbség jelenleg alig 3 százalék, de hamarosan ismét az exportárak
lesznek magasabbak.
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Kiemelt téma
E hónapban a most induló termőföld vásárlási hitelünket mutatjuk be, ami egyaránt
igényelhető banki saját vagy MNB Növekedési hitelprogram FIX forrásból, hogy termőföld
vásárlási szándékukat hosszú futamidejű alacsony, akár fix kamatozású forrásból tudják
megvalósítani.

Termőföld vásárlási hitel
Kik igényelhetik az Erste banknál?
Termőföld vásárlásra jogosult őstermelők és egyéni vállalkozók.
Mire igényelhető a hitel?
Kül-, és belterületi termőföld: mező és erdőgazdasági hasznosítású föld: elsősorban
szántó, erdő, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, stb. megvásárlására.
Fontos, hogy NHP FIX forrás esetén a megvásárolandó termőföldet a hitelfelvevőnek
magának kell megművelnie, haszonbérbe adás kizárólag cégcsoporton belül lehetséges.
Melyek a hitelprogram főbb paraméterei?








Devizanem: HUF
Finanszírozás összege: minimum 3 MFt NHP FIX forrás esetén maximum 1 Mrd Ft
Futamidő: minimum 3 év maximum 20 év, de NHP FIX forrás maximum 10 évre
igényelhető.
Ügyleti kamat: lehet változó vagy a teljes futamidő alatt fix
Törlesztés: lehetőség van a szezonális bevételhez igazodó egyedi törlesztési
ütemezésre is.
Előtörlesztés: az NHP FIX forrást bármikor díjmentesen elő lehet törleszteni, a Bank
előzetes értesítése mellett
A hitel biztosítékai: jelzálogjog a termőföldre, érdekeltségi körbe tartozó nem- mikró
vállalkozás készfizető kezessége, haszonbérbe adás esetén zálogjog a bérleti díjra

Jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem
minősülnek ajánlatnak. A konkrét finanszírozás feltételei, többek között az igényelhető hitel
maximás összege minden esetben egyedi döntés alapján kerülnek meghatározásra.
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Erste Agrár elemzés
Forró napok jönnek
Ismét elérkezett a betakarítás ideje. Az őszi vetés lekerül a földekről. De vajon érdemes-e
betárolni? Egyáltalán, mi befolyásolja az árakat? Merre fognak mozdulni az elkövetkező
hónapokban? Ezek azok a gondolatok, amelyek a minőség és mennyiség után mindjárt meg
kell, hogy forduljanak a gazda fejében. De honnan fog választ kapni rájuk? Hogyan fogja
informáltságát a felvásárlóéhoz emelni annak érdekében, hogy egyenrangú félként
tudjanak megegyezni az eladásról? Rovatunk cikke ebben a hónapban e téren próbál
támpontokat adni számunkra.
Magtárba került az őszi vetés. Ezzel azonban véget is ért a korábbi évekkel való
hasonlatosság. Az év első felének időjárási körülményei ismét tudtak újat mutatni. S ezen a
növények is igen „elcsodálkoztak”. Az erős aszály, az azt követő hűvös periódus, majd az
esős időszak nem hozhat kiemelkedő eredményeket. A növényvédelem kritikussá vált. A
fuzárium fertőzöttséget egyre több helyen látjuk, reméljük, nem fordul toxikusra.
Mindenesetre, a bevizsgálási listára mindenképpen tegyük fel!
Mi alakítja, illetve mi fogja alakítani az árakat? Először is: a hazai termés mennyisége és
minősége mindenképpen, de korán sem olyan mértékben, mint a nemzetközi ármozgások.
Hogy ez miért van? Azért, mert erős nettó exportőri pozíciónk miatt csak rövid időre tudunk
elszakadni a nemzetközi piaci viszonyoktól. Ráadásul, ahogy arra már utaltunk,
termelésünk jellemzően ugyanazon trendeket mutatja, mint a térség, a kontinens termelése.
Ha a hazai árgörbéket a termelési eredményeink és a világpiaci mozgásokkal vetjük össze,
egyértelműen utóbbiakkal mutatnak szorosabb összefüggést. Előrejelzéseinket tehát ennek
megfelelően súlyozva adjuk közre.
A búzaterület 952 ezer, az őszi árpa 218 ezer, a repce 296 ezer hektár. A
terméseredményekre még várni kell, de az már jól látszik, hogy a nemzetközi piacok a
keresletet és a tavalyi termést is meghaladó búzamennyiségre számítanak, ami a
készletszintek emelkedését fogják hozni. Az árak az elmúlt hetekben a tavalyi készletek
szűkülése, egyes termelő térségek időjárási anomáliái és az amerikai kukoricavetések
elhúzódása miatt emelkedtek, de közben a terméskilátások javulnak, tehát az áremelkedést
nem várjuk tartósnak.
Mivel rendszerint összefüggést mutatnak, néhány szóval a kukoricára is ki kell térnünk. A
kukoricával ugyanis más a helyzet. Ahogy azt megszoktuk, a hazai vetések állapota nem tér
el érdemben a térség, a kontinens vetéseitől. Lemaradásban vannak. Ezek a lemaradások
komoly izgalmakat okoznak (értsd pénztermelési lehetőséget) a gabonatőzsdéken. Az
amerikai vetések elhúzódása miatt Chicagóban megugrottak az árak. Míg a búzánál a
globális termelés meg fogja haladni a felhasználást, így nőnek a készletek, addig a
kukoricánál fordított a helyzet. Az USA várható terméskiesését az európai és dél-amerikai
emelkedés nem tudja ellensúlyozni. A léptékeket azért érezni kell: az előrejelző intézmények
szerint a kukoricatermés 1-2 százalékkal marad alatta a tavalyinak, míg a készletek 2-10
százalékkal mérséklődhetnek.
A terméseredményekkel kapcsolatos globális várakozások tehát folyamatosan javulnak.
Ahogy mondani szokták, a Természet kompenzál. A piaci oldalon jelentős változások
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zajlanak. Egyrészt, az elmúlt évtizedben a Közel-Kelet és Észak-Afrika húzta az importot. Ez
kezd most kiegészülni Délkelet-Ázsiával és Közép-Afrikával. A világpiac élénkülni fog ebben
a szezonban, több búza fog megfordulni a nemzetközi piacon. A keresleti oldalt ezen kívül
két erős trend befolyásolja. Egyrészt, az Afrikai Sertéspestis letarolta Kínát, Vietnámot. Ez a
takarmánycélú keresletben ezen az oldalon jelentős csökkenést generál. Másrészt viszont,
a sertéshús piacán kialakuló hiány kontinensünkön a sertés és baromfitermelés és export
növekedését hozza, ami viszont keresletnövekedést jelent a takarmányok európai piacán.
Az USDA legfrissebb előrejelzése szerint az Európai Unióban a 2019/20-as gazdasági évben
12 százalékkal nagyobb búzatermésre lehet számítani, mint az előzőben. Ez csaknem
duplája a világpiaci termésbővülésnek. Más szóval az újabb globális búzatermelési
rekordból az EU jelentős részt tudhat magáénak. E keresleti és termelési tényezők eredője
kínálati túlsúly a gabonafélék piacán.
A nagy termelők közül az Európai Unión kívül növekedést mutat Ausztrália, Ukrajna,
Oroszország, Kanada búzatermelése is. Közülük számunkra az orosz és ukrán kibocsátás
tartós növekedése mindenképpen kiemelést érdemel. Az USDA aktuális előrejelzése szerint,
Ukrajna például 18,5 millió tonnás búzaexportra készül a 2019/20-as gazdasági évben. Ezek
a kiváló gabonatermelési adottságokkal rendelkező országok közel vannak, és közvetlenül,
vagy a fekete-tengeri útvonalon keresztül egyre nagyobb befolyást gyakorolnak piacunkra
és exportlehetőségeinkre. A folyamatot komolyan kell vennünk! Reagálni hatékonyságunk
javításával és/vagy kínálatunk átalakításával kellene. Több figyelmet kell fordítanunk a
tömegcikkek melletti keresleti tényezőkre, és olyan fajokat, fajtákat termelni, amelyek a
kisebb csatornákban jelentkeznek. Ebben az egészséges életmódhoz kötődő fogyasztói
igények segítségünkre vannak. Jó példával szolgálnak a vegánizmus, a gluténmentes
szegmens, vagy a zabdivat, de a kézműves sörök, és általában a premizálódó sörpiac, a
funkcionális élelmiszerek folyamatosan nyíló szegmensei is lehetőségeket rejtenek. Minél
hamarabb kezd valaki e téren tájékozódni és lépéseket tenni, annál valószínűbb, hogy a
nyertes oldalra kerül. Legyen ez a cselekvő ember dicsérete! Ne várjuk meg, míg elérünk a
falig.
Térjünk vissza a fuzárium-helyzetre. Amennyiben a mikotoxinok tömegesen jelennek meg
a termésben, és jelentősen csökken az étkezési minőség aránya, akkor a minőség szerinti
különbségek akár jelentősen is növekedhetnek a piacon. A kézirat írásának idején mintegy
tízezer forintos különbség van az étkezési és a takarmánybúza fizikai piaci árai között.
Nagyon fontos, hogy legyen vizsgálati eredményünk, tisztában legyünk árunk
paramétereivel, és igazolni is tudjuk azokat! A tavalyi és az idei termés tekintetében azonban
ez eltérő viselkedést igényel. Javaslatunk szerint, akinek még tavalyi étkezési tételei vannak,
az mihamarabb adja el, akinek az újtermésből áll elő ilyen, az számíthat további
áremelkedésre.
E cikket július legvégén írjuk. Ekkor még nincs nagy mozgás a gabonapiacon. A gazdák
aratnak és várnak. Közben, meleg, sőt hőség van. Ez az időjárás kedvező az érésnek és a
betakarításnak egyaránt, morzsolódik a lemaradás, az időbeni csúszás. Emlékszünk, tavaly
ugyanez a hőség a tervezettnél, szokásosnál is előbbre hozta a betakarítást. Idén a termelők
hamarosan elkezdenek egyeztetni a kereskedelmi és raktározó partnerekkel, majd indulnak
a kombájnok. Amikor Ön kézhez kapja ezt az írást, akkor várhatóan már az árpa, a repce és
a búza teljes mennyiségében raktárakban pihen.
Akkor sikeres-e az év, ha nagy a termésünk, jó a minősége, vagy ha az árak viszonylag
magasak? A kettő ritkán jár együtt. Ahhoz, hogy jó döntést hozzunk az eladáskor, tisztában
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kell lennünk a piaci helyzettel. Ne csak egy forrásból tájékozódjanak! Ne csak
gazdálkodóktól, vagy kereskedőktől szerezzek be információt, hiszen ők egyik vagy másik
oldalon érintettek! Keressék az olyan független forrásokat, amelyek megbízhatók. A minap
az egyik gazdálkodó ezzel fogadott: „Fórián úr, bárcsak hallgattam volna tavaly Önre!”.
Ahogy egyforma évek, úgy ideális gazdálkodási körülmények sincsenek. Azt tehetjük, hogy
kiszolgáljuk a genetika igényeit, és minél több forrásból tájékozódunk a piaci trendeket
illetően. A két fő növény eltérő mérlegadatai ugyanis nehezen kiszámíthatóvá teszik a
várható árváltozásokat. Az Erste Bank agrárelemzői arra számítanak, hogy a búza ára
hamarosan lefordul a jelenlegi szintekről, és inkább lefelé fog mozogni a következő
hónapokban. A kukoricáé sokkal ingadozóbb lesz. Érzékenyen fog reagálni minden
terméssel kapcsolatos hírre. Összességében azonban inkább oldalazására számítunk.
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Beharangozó

Országos konferencia
Keszthely Pannon Egyetem Georgikon Kar
Az elavult aranykoronás földértékeléshez hasonló régi rendszerek helyett ma már világszerte talajtani
alapú földminősítés és ráépülő közgazdasági értékelést használnak. Erre hazánkban is adottak a
lehetőségek. Ezen lehetőségek megvitatása a konferencia fő célkitűzése.
Az ökológiai adottságokhoz alkalmazkodó, környezettudatos gazdálkodás támogatása hazánk és az
Európai Unió agrárpolitikájának is meghatározó eleme. Ezen célok eléréséhez is elengedhetetlen a
termőföld minőségének ismerete és változásának nyomon követése.
A konferencia a földhasználat kutatási, tervezési és ágazati irányításban betöltött szerepével valamint
a gyakorlati földhasználatban betöltött szerepével, lehetőségeivel is foglalkozik.
A konferencia lehetőséget kíván biztosítani a termőfölddel foglalkozó tudományos szakemberek, az
ágazati irányítás képviselői, az érdekelt szolgáltatói szektor (bankok, biztosítók) szakértői, valamint a
földminőség és földhasználat problémáival a gyakorlatban foglalkozó gazdaságok szakemberei
számára szempontjaik kifejtésére, és egymás véleményének, nézeteinek megismerésére.
A konferencia tapasztalatai hozzájárulhatnak a termőföld minőségét is figyelembe vevő földhasználati
nyilvántartás, tervezés, irányítás és gyakorlat, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
igényeinek kiszolgálásához, és lehetőségeinek jobb kihasználásához.
A plenáris és szekció előadások mellett kerekasztal beszélgetés is tervezett a földminősítés és
földértékelés legaktuálisabb kérdéseiről.
JELENKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: http://foldertek19.georgikon.hu
Szervező Intézmények
Pannon Egyetem Georgikon Kar
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Magyar Minőség Társaság
Institute of Advanced Studies Kőszeg
Erste Bank Hungary Zrt.
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Kapcsolatok
Erste Agrár Kompetencia Központ
agromegoldasok@erstebank.hu
Erste Agro megoldások honlap
Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő

Gór Arnold
szenior üzlettámogatási menedzser

Telefon: +36 20 431 1594
zoltan.forian@erstebank.hu

Telefon: +36 30 326 7367
arnold.gor@erstebank.hu

Erste Faktor

Erste Lízing

Becske Dávid
Telefon: +36 30 689 2569
david.becske@erstebank.hu

Báti Balázs
Telefon: +36 30 996 9745
balazs.bati@erstebank.hu
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Mindenütt
kéznél vagyunk
Észak-Kelet Magyarországi
Vállalati Régió
Az Erste Bank Észak-Kelet Magyarországi
Régiójának a működési területe Nógrád,
Heves, Borsod-Abaúj Zemplén, Szabolcs
Szatmár Bereg megyékre terjed ki.

ÉK régió
Miskolc
Salgótarján
Eger

ÉNY régió

Tatabánya

Nyíregyháza

Debrecen

Budapest

Bp.

Szombathely

Szolnok

DK régió

Székesfehérvár

Veszprém

Kecskemét

Zalaegerszeg

Déli régió

Kaposvár

Szekszárd

Békéscsaba

Szeged

Pécs

A Régió minden megyeszékhelyen
(Salgótarján, Eger, Miskolc, Nyíregyháza)
rendelkezik Vállalati Irodával. A Régióvezető, Sumi Csaba okleveles vállaltgazdasági agrármérnök
végzettséggel is rendelkezik. Az Észak-Kelet Magyarországi Régió aktívan hozzájárult az Erste Bank
agrárhitel állományának elmúlt 2 évben nyújtott 60 százalékos növekedéséhez, a régió a 2017-es évben 38
százalékkal növelte agrár hitelportfólióját, míg a teljes hitelállománya 26 százalékot növekedett.
A Régió aktívan együttműködik az Erste Bank
Agrárkompetencia központjával, így az agrárium
szereplőinek személyre szabott finanszírozási
megoldásokkal áll a rendelkezésére.
A Régió kollégáinak több éves gyakorlata
van az agrárium és a mezőgazdasági cégek
finanszírozásában.
A Régió sikereinek titka, hogy a kollégák
proaktívan mindig a legjobb szakmai és
finanszírozási megoldásokat keresik az agrárium
szereplőinek, miközben ismerik a szektor
működését is.

Kit keressek?
Sumi Csaba - Régióvezető
+36 30 505 0107
Csaba.Sumi@erstebank.hu

Újvári Róbert - Nyíregyháza
+36 20 329 2222
Robert.Ujvari@erstebank.hu

Gulyás László - Eger
+36 20 991 0150
Laszlo.Gulyas@erstebank.hu

Jánosik Anita - Miskolc
+36 30 516 9836
Anita.Janosik@erstebank.hu

Pádárné Teleki Mónika - Salgótarján
+36 30 699 0026
Monika.PadarneTeleki@erstebank.hu

Az Erste Bank Hungary Zrt. Agrár Kompetencia Központjának agrárgazdaságra specializált elektronikus havi hírlevele
Felelős szerkesztő: Fórián Zoltán, vezető agrárszakértő, agromegoldások@erstebank.hu

