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Decemberben már hetedik hó-
napja emelkedtek folyamato-

san a világpiaci élelmiszerárak az 
ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgaz-
dasági Szervezete (FAO) számítá-
sai szerint. A decemberi árindex 
107,5 pont lett, 2,2 százalékkal 
magasabb a novemberinél – a FAO 
honlapjára csütörtökön felkerült 
adatok szerint. Az árindex tavalyi 
átlaga 97,9 pont, három éve leg-
magasabb volt, 3,1 százalékkal 
meghaladva a 2019. évit, de több 
mint 25 százalékkal alacsonyabb 
a 2011. évi történelmi csúcsnál. A 
FAO élelmiszerár-indexe keres-
kedelemmel súlyozott mutató, 
amely az öt legfontosabb élelmi-
szer-alapanyag – növényi olajok, 
szemes termények, húsfélék, tej-
termékek és cukor – nemzetközi 
piaci árát veszi fi gyelembe. A tava-
lyi év utolsó hónapjában a szemes 

termények árindexe havi szinten 
1,1 százalékkal nőtt, az árindex 
2020-as átlaga 6,6 százalékkal ha-
ladta meg a 2019. évit. A múlt hó-
napban a növényi olajok árindexe 
emelkedett a legjelentősebben, 
4,7 százalékkal, és ezzel 2012 de-
cembere óta legmagasabb szintre 
került. A tavalyi átlag jelentősen, 
19,1 százalékkal múlta felül az egy 
évvel korábbit. A tejtermékek de-
cemberi árindexe 3,2 százalékkal 
nőtt, a hetedik egymást követő 
hónapban emelkedett. Ennek elle-
nére a tavalyi átlagárindex 1 száza-
lékkal csökkent a megelőző évvel 
összevetve. A húsfélék decemberi 
árindexe 1,7 százalékkal nőtt no-
vemberhez képest, a tavalyi át-
lagár 4,5 százalékkal elmaradt az 
egy évvel korábbitól. A cukor árin-
dexe novemberhez viszonyítva 0,6 
százalékkal csökkent, az árindex 
tavalyi átlaga 1,1 százalékkal meg-
haladta a 2019. évit.

A kiskereskedelmi forgalom vo-
lumene 2,1 százalékkal nőtt 

Romániában a tavalyi év első ti-
zenegy hónapjában az előző év 
azonos időszakához mérten – de-
rül ki az Országos Statisztikai In-
tézet (INS) által csütörtökön nyil-
vánosságra hozott adatsorokból. 
A szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint a kiskeres-
kedelmi forgalom 2,2 százalékkal 
nőtt. A nyers adatok szerinti nö-
vekedés főleg a nem élelmiszerek 
és az élelmiszerek eladásának 
köszönhető, amely 5,5, illetve 5,3 

százalékkal nőtt a tavalyi janu-
ár–november közötti időszakban. 
Ugyanakkor az üzemanyag érté-
kesítése 8,7 százalékkal csökkent. 
Novemberben a nyers adatok sze-
rint a kiskereskedelmi forgalom 
3,1 százalékkal nőtt, míg a szezo-
nális és naptárhatással kiigazított 
érték szerint a bővülés 5,1 százalék 
volt 2019 novemberéhez mérten. 
Októberhez képest 0,7 százalékkal 
nőtt a szezonálisan és munkanap-
pal kiigazított értékesítés. 2019-
ben 7,2 százalékkal nőtt a román 
kiskereskedelmi forgalom.

Drágultak az élelmiszerek

Nőtt tavaly a fogyasztás

H I R D E T É S

SÚLYOS GONDOKAT OKOZHAT AZ ENYHE TÉL A MEZŐGAZDASÁGBAN

Igazi télre várnak a gazdák
A gyümölcsösökben többet 
árt, mint használ a rendkí-
vül enyhe téli időjárás, és 
ha egy-két héten belül nem 
áll be az ilyenkor megszo-
kott hőmérséklet, a későbbi 
fagyok jelentős károkat 
okozhatnak a fákban. Az 
őszi vetéseknek kifejezet-
ten jót tett az enyhe tél, ám 
mivel a jócskán fagypont 
fölötti hőmérsékletek miatt 
nem álltak meg a növeke-
désben a kisarjadt növé-
nyek, megfagyhatnak, ha 
hótakaró nélkül érkeznek a 
kemény fagyok.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

E rdély és a Partium legna-
gyobb részén jóformán 
még nem is havazott a té-

len, az évszakhoz képest magas 
hőmérséklet és hótakaró hiánya 
miatt leginkább a mezőgazdasá-
gi szektorban aggodalmaskod-
hatnak. Károkat ugyan még nem 
okozott a rendkívül enyhe időjá-
rás, de ez nem marad így, ha rö-
videsen nem köszönt be az igazi 
tél – vélik a szakemberek.

Veszélyben a gyümölcsösök
A gyümölcsösökben leginkább 
a korai virágzású fajták vannak 
veszélyben. Az almafáknak, kör-
tefáknak hosszú a téli mélynyu-
galmi állapota, de a csonthéja-
soknak – mint amilyen a barack, 
szilva, cseresznye – csak mintegy 
két hónap, azt követően megin-
dul a rügyduzzadás, ha az időjá-
rási körülmények lehetővé teszik 
– magyarázta Székely Csaba nyi-
kómalomfalvi gyümölcstermesz-
tő, agrármérnök. A nedvkeringés 
korai megindulása azért jelent 

veszélyt, mert ha azt követően 
beállnak a kemény fagyok, meg-
fagyhatnak a fák rügyei. „Látom 
a barackon, hogy mintha duz-
zadnának már a rügyek, az orgo-
nán is, a hóvirág ki van bújva. A 
talaj sincs lehűlve négy-öt foknál 
alacsonyabb hőmérsékletre, és 
öt-hat foknál már megindulhat 
a gyökéraktivitás. Többet árt, 
mint használ ez az enyhe idő. 
Ha túl kemény fagyok vannak, 
az se jó, de ez a januári 12–14 fo-
kos hőmérséklet is szélsőséges 
érték” – fogalmazott a Hargita 
megyei szakember. Úgy véli, ha 
egy-két héten belül beköszönt 
az évszaknak megfelelő hideg 
időjárás, akkor még nem kelet-
keznek rügykárok a csonthéjas 
gyümölcsfajtákban, de ennek 
a kockázata nő, ha elhúzódik 
az enyhe idő. Károkat okozhat 
ugyanakkor az is, ha kemény fa-
gyok – mínusz 15 Celsius-foknál 
alacsonyabb hőmérsékletek – 
váltják a mostani, tavaszias idő-
járást, és egy-két hétnél tovább 

tartanak. Az enyhe tél másik ne-
gatív hatása – ami ráadásul min-
den növényt érinthet –, hogy a 
fagyhiány miatt elmarad a rovar-
kártevőkre gyakorolt gyérítő ha-
tása – mutatott rá Székely Csaba.

Védtelenek a vetések
Megfi gyeléseik szerint a ter-
mőföldeken nem okozott még 
gondokat a rendkívül enyhe 
időjárás – tájékoztatott meg-
keresésünkre Bölöni Ferenc, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Igazgatóság 
szakembere, hozzáfűzve, ennek 
ellenére ők is remélik, hogy na-
pokon belül lehűl az idő mínusz 
7–8 fokra. A viszonylag magas 
hőmérséklet miatt az őszi vetésű 
szalmás gabonákban nem állt le 
a vegetáció, télen is növekedtek, 
és emiatt csökkent a faggyal 
szembeni ellenálló képességük. 
Jelenleg nagyon szépek a búza-

, őszi árpa- és rozsföldek, de az 
említett okok miatt fennáll a 
veszélye annak, hogy ha jön egy 
kemény, mínusz 20 Celsius-fok-
nál hidegebb száraz fagy, tehát 
nem lesz hótakaró a földeken, 
akkor az őszi vetésű szalmás ga-
bonákat károsítani fogja – ma-
gyarázta Bölöni Ferenc. „Min-
denki attól fél, hogy eltolódnak 
ezek az időjárási ciklikusságok, 
decemberben nincs tél, január-
ban – ez idáig – szintén semmi, 
és ha februárban sem lesz hó, 
akkor ezt megszenvedhetik a 
vetések, mert könnyebben meg-
fagyhatnak. Ez kérdőjelessé te-
heti az áttelelést” – fogalmazott 
a szakember.

A vízhiány
a legfajsúlyosabb gond
Bölöni Ferenc a megváltozott 
időjárás okozta problémák kö-
zött az igazán nagy gondot oko-
zó jelenségnek a talaj vízhiányát 
tartja. „1946 volt az évszázad 
legszárazabb esztendeje, és ah-

hoz lehet hasonlítani a mostani 
vízhiányt. Aki nem szakmabeli, 
azt mondhatja, nézzünk ki az 
ablakon, most is esik. Ez igaz, de 
a talaj csak 5–10 centis mélységig 
van megázva, alatta teljesen szá-
raz. Ahhoz, hogy a talaj vízház-
tartása normális mennyiségűre 
telítődjön, nagyon sokat kellene 
essen az eső. A talaj nem nye-
ri vissza azt a vízmennyiséget, 
amiből nyáron tudná táplálni 
a növényeket” – részletezte az 
aggodalomra okot adó helyzetet 
Bölöni Ferenc, azzal folytatva, 
hogy sajnos az elmúlt 4-5 évben 
állandósult a jelenség, és nem 
tudni, meddig tart ez a ciklus. 
A jövőben a víz lesz a döntő je-
lentőségű tényező a mezőgazda-
ságban, „akinek lesz vize, lesz 
termése, akinek nem, annak 
viszont nem lesz” – summázta 
a helyzetet a megyei mezőgazda-
sági igazgatóság szakembere.
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A növényi olajok drágultak a legnagyobb mértékben decemberben

Az enyhe időnek köszönhetően szépek az őszi vetések, a gazdák azonban fagytól tartanak




