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Öt forgalmazó kezében a piac

Jó volt a kenyérgabona-termés
Öt cégcsoport kezében összpon-
tosul a hazai gabonaforgalmazási 
piac. az öt között csupán egy ha-
zai érdekeltségű. Az idei nagyon 
jó kenyérgabona-termés komoly 
üzletiforgalom-növekedést ered-
ményezett ezeknél a társaságok-
nál. A kistermelők esetében a 
helyzet kissé különböző, ugyanis 
a tárolókapacitások hiánya miatt 
gyorsan el kell adják a megter-
melt gabonát, akár kedvezőtlen 
áron is.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az idei kenyérgabona-termés 
nyolcmillió tonna körül 
volt, ez negyven százalékkal 

haladja meg a tavalyi mennyiséget. 
Az egymilliárd euróra becsült gabo-
naértékesítési piacnak Romániában 
csak néhány nagy szereplője van. Az 
első helyet az amerikai érdekeltségű 
Cargill foglalja el – a társaság tavaly 
420 millió eurós üzleti forgalmat 
bonyolított (87 százalékkal nőtt a 
forgalma egy év alatt). A Cargill a 
világ legnagyobb gabonaforgalma-
zója. Négy jelentősebb versenytársa 
van a hazai piacon, de ezek egyéb-
ként nem veszélyeztetik romániai 
piacvezetői helyzetét. A holland 
érdekeltségű Nidera, a svájci érde-
keltségű Ameropa és a német érde-
keltségű Toepfer cégek, valamint a 
hazai tőkéjű United Grain Group 
az amerikai cég legjelentősebb ver-
senytársai a romániai gabonapia-
con. A Grain United Group tavaly 
mintegy 381 millió eurós üzleti for-
galmat realizált.

A Cargill uralja a hazai felvásár-
lási paicot, és így a legnagyobb ro-
mániai gabonaexportőr is. Terjesz-
kedése a hazai piacon eddig is eléggé 
agresszív volt, és korántsem zárult le. 
A társaság áprilisban Drobeta Turnu 
Severinben megvásárolt egy 44 000 
tonna kapacitású gabonatárolót, s 
ezzel egyidejűleg megkezdte tevé-
kenységét egy takarmány-előállító 
üzeme is. Amúgy a cégnek Romá-
niában 18 tárolója van, összesen 500 
ezer tonna kapacitással.

A Toepfer is terjeszkedett: idén 
többek között gabonauszályokat, 
valamint több silót vásárolt a Duna 
mentén. Egyébként ez a két cég sze-
repel az exportőrök héthavi toplistá-
ján is, a Cargill a 25. helyet foglalta 
el, a Toepfer pedig a 31.-et. Míg az 
említett cégek terjeszkedtek, addig 

a nyíregyházi székhelyű Abo Group 
nemrégiben jelentette be romániai 
négy leányvállalata aktíváinak el-
adását. A döntést azzal indokolták, 
hogy átszervezik a cégcsoportot – 
aktíváikat nemcsak Romániában, 
de Magyarországon is kiárusítják, 
szlovákiai, ukrajnai és romániai ter-
melési kapacitásaikat ugyancsak 
eladják. Romániában a cégcsoport 
tagjai malom- és pékipari (Abo 
Mill), takarmány-előállítási (Abo 
Mix), baromfitenyészétsi és -feldol-
gozási (Abo Farm), gabonakereske-
dési (Abo Trade) tevékenységekben 

vesznek részt. A cégcsoport románi-
ai üzleti forgalma 2008-ban még 60 
millió euró körül volt, ami 2010-ben 
30 millió euróra zsugorodott. A leg-
nagyobb visszaesést az Abo Trade 
jegyezte. Az eladásra meghirdetett 
aktívái között van a kolozsvári és a 
zilahi búzamalom, amelyek hétezer, 
illetve 2300 tonna tárolási kapaci-
tással is rendelkeznek, valamint 39 
ezer tonna összakapacitású gabona-
silók. Székelyföldi érdekeltségeitől 
is megszabadul a cégcsoport: eladják 
illyefalvi és sepsiszentgyörgyi barom-
fifarmjaikat is. 

Jól termelő termés. Egymilliárdos piaca van a gabonaértékesítésnek

> Székelyföldi Vadásznapok. E hétvé-
gén Dánfalván gyűlnek össze és beszélik át a 
vadgazdálkodás közös kérdéseit, mutatják be 
trófeáikat, illetve főzésben is összemérik tu-
dásukat a székelyföldi vadásztársaságok kép-
viselői. Az első alkalommal megrendezésre 
kerülő Székelyföldi Vadásznapokon – mint 
tegnap Márton Istvántól, a rendezvényt 
szervező Nimród Vadászegyesület elnökétől 
megtudtuk – összesen 26 Hargita, Kovászna 
és Maros megyei egyesület vesz részt, ebből 
16 vadásztársaság legértékesebb trófeáit is 
bemutatja. A pénteki nap folyamán a vadász-
társaságok képviselői egy kerekasztal-beszél-
getés keretében vadgazdálkodás és vadásztu-

rizmus kapcsán cserélik ki nézeteiket, míg a 
szombati napi programban Hubertusz-mise, 

az állatokkal, a természettel és a vadászattal 
kapcsolatos fotótárlat, illetve egyebek közt 
vadászkutya-bemutató szerepel. Utóbbi 
keretében 26 székelyföldi ebtenyésztő 16 
különböző fajtát fog bemutatni – árulta el 
kedvcsinálóként Márton.

> Gazdáknak szóló képzést hirdet a 
Hargita Megyei Agrárkamara. Az őszi 
munkálatok végéhez való közeledésével 
újra meghirdeti gazdáknak szóló képzési 
programjait a Hargita Megyei Agrárkama-
ra. A várhatóan november második felében 
induló felkészítők kapcsán ez alkalommal 
két szakra várják az érdeklődő gazdák jelent-

kezését: az egyik ágon a növénytermesztési 
és állattenyésztési tudnivalókat egyaránt 
tartalmazó általános hegyvidéki mezőgaz-
dasági kurzuscsomagot, míg a másik ágon a 
méhészeknek szóló méhészet-szakismereti 
tananyagot ajánlják. Egy-egy csoport rend-
szerint 28 gazdával indul el, a képzés végén 
sikeresen vizsgázók pedig két, minisztérium 
által elismert diplomát kapnak. Az agrárka-
mara hamarosan induló képzéseire novem-
ber 15-ig várják a gazdák jelentkezését az in-
tézmény csíkszeredai – megyeháza második 
emeleti – székhelyén, de bővebb informáci-
ókkal is szívesen szolgálnak a 0266–312318-
as, munkanapokon hívható telefonszámon.hí
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900 ezer tonnára számít a minisztérium

Árprés alatt 
a káposztapiac

Az alacsony, kilónkénti 30 banis felvásárlási árak mi-
att kevésbé boldogítja a gazdákat az idei bő káposzta-
termés. az országos szinten idénre számított 900 ezer 
tonnás mennyiségnek azonban a Hargita megyei ter-
melők csupán kicsinyke hányadát biztosítják.

H. Z.

Országos szinten 900 ezer tonna körüli káposztatermésre 
számít idénre a Mezőgazdasági Minisztérium – derült 
ki a tárca napokban közzétett adataiból. Szeptember-

rel bezárólag a hivatalos adatok szerint a betakarított mennyiség 
403 ezer tonna volt. A burgonyához hasonlóan ugyanakkor a 
káposzta tekintetében is érdekesen alakult a betakarított meny-
nyiség, illetve az export és az import. 2007-ben a termés 863 ezer 
tonna volt, 2008-ban 964 ezer, míg 2009-ben valamivel több 
mint egymillió tonna. Tavaly Románia káposztatermése 981 
ezer tonna lett, azaz az idei mennyiség közel tíz százalékkal ma-
rad el a 2010-estől. Ez ennek ellenére így nagyjából fedezné a ha-
zai szükségletet. Sőt, korábban exportra is jutott, igaz elenyésző 
mennyiségben. 2007-ben a romániai káposztaexport 278 tonna 
volt, 2008-ban 63 tonna, 2009-ben 221 tonna, 2010-ben pedig 
553 tonna. Az idén feltételezhető, hogy a megelőző esztendők-
höz viszonyítva jóval nagyobb mennyiség exportjára kerül sor: 
az esztendő első négy hónapjában ugyanis már 385 tonnás ex-
portmennyiségnél jártunk. Jóval nagyobbak voltak viszont az 
importált mennyiségek: 2007-ben 18 400 tonna, 2008-ban 
10 800 tonna, 2009-ben 15 700 tonna, 2010-ben 17 800 tonna, 
az esztendő első négy hónapjában pedig 5200 tonna. 

Amúgy ha káposztatermesztésről van szó, országos szinten is 
listavezető a Dâmboviţa megyei Lunguleţu község, ahol is idén 
3 ezer hektáron termesztettek káposztát, s az átlagos hektárho-
zam pedig meghaladta a 30 tonnát. Ez azt jelenti, hogy az ország 
káposztatermésének mintegy 10 százalékát vallhatja magáénak 
a Dâmboviţa megyei község. Az ottani gazdáknak (is) egyik 
szeme sír, a másik pedig nevet: jó volt a termés, de a portákról a 
korai burgonyát nemigen lehetett kilogrammonként 30 baninál 
többért eladni. Most ugyanez a helyzet a káposztát illetően is, 
amit ugyancsak 30 baniért kínálnak, csak szabadulni tudjanak 
tőle. Hargita megyében is terem hírneves káposzta: hisz elég 
csak a gyergyószárhegyi, csíkszépvízi vagy csíkcsicsói káposz-
tavásárra gondolni. Megyei viszonylatban az utóbbi eszten-
dőkben 340–383 hektáron termesztettek káposztát, a hektár-
hozam pedig 15 300–21 700 kilogramm között mozgott. 
Hargita megyében – a minisztérium adatai szerint – 2006-ban 
a betakarított mennyiség 8189 tonna volt, 2007-ben 7499,  
2008-ban 5716, 2009-ben pedig 7353 tonna.

megéri tárolófelületeket létrehozni

Jók a világpiaci árak, de azt nemigen érezték a „kisüzemi” gabonatermesz-
tők. Óvatos becslések szerint azoknak kétharmada már a betakarítás pil-
lanatában vagy az azt követő két-három héten belül túladott terményén. 
A számítások szerint ez tonnánként mintegy 1000 eurós veszteséget je-
lenthetett számukra. Az eladásra rá voltak kényszerülve, mert nem ren-
delkeznek tárolófelületekkel, illetve készpénzgondokkal küszködnek. A 
kistermelők kényszerhelyzetét kihasználják a nagykereskedők. Az utób-
bi időben azonban bekövetkezett egy kedvező fordulat: egyes termesz-
tők áldoznak a tárolókapacitások létesítésére. Ennek tulajdonítható az, 
hogy míg 2000-ben országos szinten a tárolási összkapacitás 12,4 millió 
tonna volt, jelenleg elérte a 16,1 millió tonnát. A tárolókapacitások két 
övezetben összpontosulnak: Temes megyében, ahol 2,2 millió tonnányi 
kapacitás van és Konstanca megyében 2 millió tonnányi. Innen áramlik 
ki az exportra szánt gabonafélék döntő hányada. 

Egy virtuális számítás bizonyítja, hogy érdemes a gabonatárolók léte-
sítése. 500 hektáron megtermesztett mintegy 3500 tonna búza tavasszal 
0,9 millió eurót jelentett. Ugyanezen mennyiség a nyáron a betakarítás-
kor csak 0,6 millió eurót, azaz 300 000 euróval kevesebbet. Nos, ennek 
a mennyiségnek a tárolására szolgáló kapacitás mintegy 60 000 eurós 
beruházást jelent, jelentene. Azaz megéri tárolókapacitásokat létesíteni.


