
Borúlátóak a szentesi ıstermelık 

Szentes - A rendszerváltás óta nem zártak ennyire rossz évet a Csongrád megyei 
ıstermelık, mint idén. Alacsonyak a felvásárlási árak, beszőkült a piac. A 
helyzeten az extrém idıjárás is ront. 

– A gazdasági válság minket is elért. A felvásárlási árak 
jóval alatta maradtak a tavalyiaknak. Míg 2008-ban 80 
forintért adtuk el a paradicsomot, idén már csak 50-60 
forintot kaptunk kilójáért – mondta el lapunknak Dobó 
Tamás. A domaszéki ıstermelı szerint ilyen rossz évet 
még soha nem zárt, holott 11 éve dolgozik a földeken. 
A felvásárlási árak csökkentek, az önköltségük nıtt. 
Drágult ugyanis a mőtrágya és a növényvédı szerek ára 
is. Emellett pedig még az idıjárás sem kedvezett nekik: 
az aszályos idıszak miatt sokkal többet kellett 
öntözniük. 
 
– Az extrém idıjárás miatt mővészet termelni! A forróság nem tesz jót a növényeknek 
sem – panaszolta az ıstermelı, aki – a többi szakmabelihez hasonlóan – kifogásolja, 
hogy a multik szemérmetlenül magas haszonnal dolgoznak. Azt a paradicsomot, amit 
tılük 80 forintért vesznek meg, háromszáz forintos kilónkénti áron kínálják. 
Pozitívumként csak azt tudta megemlíteni, hogy a dorozsmai nagybani piacon a 
románok egész nyáron lankadatlan érdeklıdéssel vásárolták fel a magyar zöldségeket. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A terményeit exportıröknek értékesítı balástyai ıstermelı, Halász Roland is 
hasonlóan borúsan látja a helyzetet. – A tészek botladozásai miatt már oda sem 
szívesen vittük a terményeket, így azonban még inkább szőkültek az értékesítési 
lehetıségek – magyarázta Halász Roland, aki arról számolt be, hogy sok ıstermelı 
épphogy csak annyi bevételre tesz szert, hogy költségeit fedezni tudja. A fejes 
káposztát, kelkáposztát, paprikát termelı férfi elárulta: elıfordult, hogy az állatok 
takarmányaként végezték a terményei. 
 
– A magyar mezıgazdaság helyzete a rendszerváltás óta egyre rosszabb. Aki nem tud 
hitelt felvenni, az vagy tönkremegy, vagy még idejében kilép, és más foglalkozást 
választ – hallottuk Halász Rolandtól. 
 
A jövırıl a balástyai és a domaszéki ıstermelı is hasonlóan vélekedett: mivel az 
elmúlt tíz évben nem tapasztaltak pozitív változást, ezután sem számítanak csodára. 
Kivárnak, fı céljuk most a talpon maradás. 
 
A zöldséges standokon nem látszik a nyomott ár 
 
A zöldségfélék felvásárlási ára megfelezıdött, de ez a zöldséges standokon nem 
látszik – mondta lapunknak Baranyi István. A szentesi kertész fólia alatt és 
szabadföldön is termel zöldséget. Kiadásai jelentısen nıttek idén: az aszály miatt 
többet kellett locsolni, a kártevık is elszaporodtak a csapadékmentes idıben, az 
ellenük alkalmazott növényvédı szerek ára pedig emelkedett. Bevételei számításai 
szerint 40 százalékkal csökkentek a tavalyi évhez képest. – Ilyen árak 10–15 éve 
voltak az ágazatban. A kereskedık akkora árréssel dolgoznak, hogy a vásárlók inkább 
lemondanak a zöldségrıl, így viszont nem pörög ki az áru, alig van kereslet a 

A Szentesen kertészkedı Baranyi István bevételei 40 százalékkal 
csökkentek a tavalyi évhez képest. Fotó: Tésik Attila

2. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2120361



  

nagybani piacokon – tette hozzá Baranyi István. Szerinte vízválasztó lesz a 2009-es év 
a kertészetek számára. Sokan be fognak dılni, a napszámból élık pedig sokkal 
nehezebben találnak munkát.  
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