
Agrárgazdaság

8. oldal |  2011. október 27., csütörtökhargitanépe

Több romániai nagyáruháznak is szállíThaT idén

Nőttek a burgonyaárak,
a korábbi 40 banis árakkal 
szemben immár 50-55 banit is 
hajlandók adni a felvásárlók az 
alcsíki burgonya kilójáért – új-
ságolta lapunknak bodó dávid 
csíkkozmási termelő. A kedve-
ző piacmozgás nyomán így jövő 
héten beindítják a kozmási ér-
tékesítési szövetkezet pityóka-
csomagoló gépsorát is.

Domján Levente
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A z árak kedvező alakulása 
nyomán jövő héten elin
dítja burgonyacsomagoló 

sorát a csíkkozmási Burgocomciuc 
mezőgazdasági értékesítési szövet
kezet is – mondta el tegnap lapunk
nak Bodó Dávid, Csíkkozmás pol
gármestere, térségi pityókatermelő.

készülnek az indulásra
Tegnapi ottjártunkkor a szö

vetkezet háza táján épp az előké
születi munkálatok zajlottak, így a 
válogatógépsor mellett serénykedő 
munkások már a tagok által be
hozott pityóka előválogatásán és a 
csomagológépsor jövő heti „táplá
lására” előkészített burgo nya zsák
hegyek rendezgetésén dolgoztak. A 
napi 1620 tonna közötti kapacitá
sú csomagoló a 2,5 kilogrammostól 
kezdve egész a 20 kilós zsákos ki
szerelésig képes eleget tenni a meg
rendelők óhajainak, márpedig úgy 
tűnik, utóbbiból sincs hiány. Mint 
megtudtuk, a kozmási értékesítési 
szövetkezet jelenleg az évről évre 
visszatérő viszonteladók mellett 
több nagyáruházzal is direktbe
szállítói tárgyalásokat folytat. Ha 
a feltételek mellett az árkalkuláció
ban is sikerült megállapodásra jut
ni, akkor az alcsíki pityókát hama
rosan akár az országban működő 
Kaufland és Penny üzletek polcain 
is viszontláthatjuk.

kivárásra játszanak
Bodó Dávid szerint a csomago

lósort a megfontolt kivárás miatt 
nem helyezték eddig üzembe, a 
piacra szeptember folyamán került 
burgonyamennyiség ugyanis rend
kívül leverte a felvásárlói árakat. 
„Egy csomagolózsák mérettől füg
gően 1720 baniba kerül, így 3540 
banis pityókaárak mellett egysze
rűen nem volt értelme elindítani a 
csomagolósorokat” – magyarázza 
Bodó. Az első komolyabb fagyok 

hatásai viszont az alcsíki terme
lő várakozása szerint a burgonya 
áremelkedésében is egyre jobban 
jelentkezni fognak, amint a piacról 
fokozatosan tűnnek el a raktárka
pacitási hiányok miatt őszi kény
szereladásra kínált nagy mennyisé
gek. „Eddig kivárásra játszottunk, 
nem engedhetem, hogy elpocsé
koljuk a termést. Most is minden
kinek azt tanácsolom, aki tudja, ne 
adja el, készletezze még. A tárolási 
hiány, vagy valami más kényszer 
okán potom áron kínált burgo
nya – én úgy hiszem – kevesebb 
mint egy hónap alatt el fog tűnni 
a piacról, aztán majd az árak is el 
fognak mozdulni a mélypontról” 
– vallja Bodó Dávid. Mint hozzá
teszi, az árak máris megmozdul
tak, így a pár héttel ezelőtt kínált 
40 bani helyett a nagybani felvá
sárlók immár 5055 banis kilón
kénti árról is hajlandók beszélni. 
Az alcsíki termelő ennél olcsób
ban senkinek sem ajánlja az érté
kesítést, főleg hogy saját tapaszta
lataiból kiindulva, a 40 bani alatti 
árak még a termelés önköltségeit 
sem fedik – még a hektáronként 

30 tonnás terméshozam mellett 
sem. „A nagy termés nagy költsé
geket is feltételezett” – fűzi hoz
zá. Bodó amúgy november végére 
5560 banis, míg tavaszra 7080 
banis árakra számít, de nem zárja 
ki az egy lej körüli pityókaár eléré
sét sem. „Még egyszer mondom: 
aki tudja, raktározza, ennél jobbat 
nem tanácsolhatok” – nyomatéko
sította a Hargita és Kovászna me
gyei burgonyatermelő gazdákhoz 
szóló felhívását Bodó.

Késik az importdömping
A kozmási termelő jelenleg nem 

tart a korábbi években sok bosszú
ságot okozó külföldi krumpli meg
jelenésétől sem, noha tudja, idén a 
székelyföldi termelők számára is 
konkurens, német és lengyel bur
gonyaföldeken is magasak voltak 
a termésátlagok. „A burgonyaim
porttól egyelőre nem tartok, mivel 
jelen pillanatban a külföldi árak is 
azonos szinten vannak a mieinkkel. 
Ez azt jelenti, hogy jelen körülmé
nyek között legális úton a forgal
mazóknak, viszonteladóknak sem 
érdemes behozni. Hangsúlyozom, 

Bodó Dávid csíkkozmási termelő az árak emelkedésére számít  fotók: domján levente

Negyvennégymillió eurós üzletet jelent a romániai csipszgyártás

> Vita az élelmiszersegélyekről. 
Az EUtagországok egy kicsiny cso
portja továbbra is akadályozza annak 
a javaslatnak az elfogadását, amely 
szerint jövőre és 2013ban is a jelen
legihez mért költségvetési kerettel 
folytatódhatna a legrászorultabb ré
tegek élelmiszersegélyezését biztosító 
európai uniós program. A tagállamok 
mezőgazdasági minisztereinek nem 
sikerült megoldani a hat tagállamos 
kisebbség – Németország, Svédor
szág, NagyBritannia, Dánia, Csehor
szág, Hollandia – és a többség közti 
nézeteltéréseket, így változatlanul 

fennáll a veszély, hogy jövőre az eddig 
közel félmilliárd eurós program csu
pán mintegy 113 millió eurós kerettel 
rendelkezhet, 2013ban pedig akár 
keret nélkül maradhat. 

A mintegy 25 éve futó program 
eredetileg azzal a céllal jött létre, 
hogy a mezőgazdasági termelőknél 
felhalmozódott élelmiszerfelesleget 
– intervenciós készleteket – elossza a 
rászorulók között. Később úgy módo
sult, hogy bizonyos feltételek mellett 
a készletek piaci beszerzéssel is kiegé
szíthetők legyenek. Az Európai Bíró
ság azonban áprilisban úgy ítélkezett, 

hogy ez utóbbi megoldás szabályta
lan, a jelenlegi uniós szabályok csak a 
fölös intervenciós készletek erejéig te
szik lehetővé a program kiterjedését. 
Egyes tagállamok a viták során arra 
is hivatkoztak, hogy az élelmiszerse
gélyprogramot nem az agrárpolitika, 
hanem a szociálpolitika részeként sze
retnék látni.

Az EU szintjén tavaly 13 millióan 
kaptak segélyt. Idén összesen félmil
liárd euró értékű gabonafélét és tej
terméket osztanak szét összesen 20 
tagállamban a leginkább rászorulók 
között.hí
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EgyszErrE vásárolja fEl készlETEiT 
a vidombáki csipszgyár

Harminc beszállító, 
2,5 milliós eurós piac

évi 2,5 millió eurót fizet ki hargita, kovászna és brassó 
megyei beszállítóinak a két éve átadott, vidombáki né-
met burgonyasziromgyár.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Európa egyik legnagyobb burgonyaszirom (csipsz) gyár
tójának, a német Intersnack cégcsoport megjelenése a 
romániai piacokon a burgonyaértékesítés terén is kitágí

totta a lehetőségeket. A német vállalat tíz évvel ezelőtt létesített 
leányvállalatot országunkban, s többek között ez a cég gyártja 
a Chio márkanéven forgalmazott burgonyaszirmot is. A cég
nek több gyáregysége is van, ezek között van a Brassó megyei 
Vidombákon 7 millió eurós beruházásból 2009ben létesített 
burgonyasziromgyár is. Cristian Rey cégvezető szerint az el
múlt tíz esztendő során hovatovább gyarapodott a hazai bur
gonyabeszállítók száma, ennek eredményeként jelenleg csak 
hazai burgonyát dolgoznak fel. A gyár 30 beszállítója ráadásul 
csakis Brassó, Kovászna és Hargita megyei. Nem véletlenül, 
hisz a beszállítók megválasztásánál az is szempont volt, hogy 
minél közelebb legyenek a vidombáki egységhez. Hogy meny
nyi burgonyát is vásárolnak fel, az üzleti titoknak minősül, de 
a cégtől származó értesülések szerint évente mintegy 2,5 millió 
eurót fizetnek ki beszállítóiknak. Közöttük van a brassói Ioan 
Banea, a Romániai Burgonyatermesztők Országos Föderáció
jának (FNCR) elnöke is, aki több mint 100 hektáron termeszt 
burgonyát. Benea szerint az Intersnackkel  megkötött szerző
dései megóvják az áringadozástól, de ez nem zárja ki azt, hogy 
esetleg ne könyveljen el veszteséget.

Cristian Rey szerint a szerződések értelmében az ár nem
igen ingadozhat, ilyenképpen mind a termelők, mind a felvá
sárló azonos árkockázatot vállal. Hozzáfűzte, a burgonyaszirom 
gyártására nyersanyagként csak magas keményítő tartalmú 
burgonyát használnak fel, olyan fajtákat, amelyek megfelelnek a 
burgonyaszirom előállítása megkövetelte feltételeknek. A gyár
tástechnológia kapcsán elmondta: a felvásárolt burgonyát rak
tározzák, tehát nem folyamatosan vásárolják fel. A készleteket 8 
Celsiusfokos állandó hőmérsékleten tárolják, a helyiségek pedig 
zöld fénnyel vannak megvilágítva. A feldolgozás több mozzana
tot ölel fel a burgonya megmosásától, felszeletelésétől kezdve a 
fűszerezésig és annak megsütéséig. Automatizált gépsorokon 
történik a feldolgozás, s míg a burgonyából becsomagolt burgo
nyaszirom lesz, alig néhány órának kell eltelnie. Piaci elemzők 
szerint a hazai burgonyaszirom piaca 44 millió euró körül van.


