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Világ és európai piaci tendenciák

Az USDA (2011b) az alma 2011/2012. gazdasági évi 
(július-június) globális termését 65,2 millió tonnára 
becsülte, ami 4 százalékos növekedést jelent az előző 
szezonban betakarított mennyiséghez képest. Kína 
almatermése rekordszintet (35 millió tonna) ért el, az 
Unióé 8 százalékkal 11,8 millió tonnára emelkedett. 
Ehhez hasonlóan prognosztizálta a WAPA (2011a) is 
az EU almatermését (10,69 millió tonna). Lengyelor-
szág volt az EU legnagyobb almatermelője (2,5 millió 
tonna). Az alma kínálatának a legnagyobb részét kitevő 
„Golden Delicious” fajta kibocsátása 5, a „Gáláé” 7, 
„Jonagoldé” 14, „Elstaré” 19 százalékkal nőtt, míg a 
„Red Delicious” fajtáé 4 százalékkal csökkent. A har-
madik országokba irányuló almaexport várhatóan 1,5 
millió tonnát tesz ki a 2011/2012. gazdasági évben, 
amelynek közel fele Oroszországba irányul. Az EU 
almaimportja elsősorban a kínálat bővítését szolgálja, 
ennek döntő hányada a déli féltekéről (Chile, Új-Zéland, 
Dél-afrikai Köztársaság, Argentína) származik.

Az USDA (2011b) előrejelzése szerint a körte glo-
bális termése 5 százalékkal 21,6 millió tonnára nő a 
2011/2012. gazdasági évben (augusztus-július). Az EU-
ban a körte mennyisége 15 százalékkal haladja meg (2,6 
millió tonna) az egy évvel korábbit. A WAPA (2011b) is 
hasonlóan, 2,53 millió tonnára becsülte az Unió körte-
termését. A tagállamok a friss fogyasztás mellett vár-
hatóan 260 ezer tonna körtét dolgoznak fel, és 320 ezer 
tonnát importálnak harmadik országokból a 2011/2012. 
évi szezonban. Az EU körteexportja elérheti a 400 ezer 
tonnát a 2011/2012. gazdasági évben. Az export közel 
kétharmadát Oroszország veszi fel.

Az USDA (2011d) szerint a világ őszibarack és 
nektarin termése 10 százalékkal 18 millió tonnára nőtt 
2011-ben az előző évihez képest. Az EU-ban 3,9 millió 
tonna őszibarackot és nektarint takarítottak be, ami 18 
százalékos növekedést jelentett. Az EU termésbecs-
lési konferenciája a vezető európai termelőknél a friss 
fogyasztásra szánt őszibarack és nektarin termését az 
egy évvel korábbinál 4 százalékkal többre (2,9 millió 
tonna) becsülte 2011-ben (Infofruit, 2011). Olaszország-
ban a kibocsátás (1,4 millió tonna) hasonló volt az előző 
évihez. Spanyolországban 14 százalékkal (828 ezer 
tonna), Görögországban 5 százalékkal (290 ezer tonna) 
több őszibarackot és nektarint takarítottak be. Francia-
országban a termés 4 százalékos csökkenése (305 ezer 
tonnára) összefügg a spanyolországi termesztés fejlő-
désével, a Sharka-vírus okozta károkkal, a kedvezőtlen 
időjárással, valamint a kézi munkaerő magas költsé-

gével. Spanyolországban és Olaszországban összeért 
az őszibarack és a nektarin idénye, emellett lanyhult a 
kereslet is, ami nyomott árakat eredményezett. Az ipari 
célra termelt őszibarack termésének csökkenése folyta-
tódott 2011-ben. 

Az Unió négy vezető kajszitermelő tagállamának 
(Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Görög-
ország) termése 20 százalékkal csökkent (416 ezer 
tonnára) 2011-ben (Agreste, 2011). Spanyolországban a 
kajszitermesztés évek óta hanyatlik, aminek oka a ter-
mőterület folyamatos zsugorodása, az ültetvények meg-
újításának elmaradása, a Sharka-vírus és más növény-
egészségügyi problémák miatti kivágások. Mindezek 
következtében a spanyolországi termés közel a felére, 
51 ezer tonnára zuhant tavaly az elmúlt öt év átlagához 
képest. Görögországban az ültetvények elöregedése 
miatt 2011-ben 43 százalékkal kevesebb (42 ezer tonna) 
kajszit takarítottak be, mint egy esztendővel korábban. 
Franciaországban 5 százalékkal 134 ezer tonnára csök-
kent a kajszi termése.

Az USDA (2011d) szerint a világon a cseresznye és a 
meggy termése együtt 7 százalékkal 1,87 millió tonnára 
csökkent tavaly. Becslések szerint az EU meggyter-
mése 300 ezer tonna körül alakult, ez ugyan több mint a 
2010. évi termés, de lényegesen elmaradt az előző öt év 
átlagától (357 ezer tonna). Lengyelországban több ezer 
hektár meggyültetvényt vágtak ki az elmúlt években 
az alacsony felvásárlási árak miatt, 2011-ben 120-130 
ezer tonna meggyet takarítottak be. Németországban 
22,3 ezer tonna meggy termett 2011-ben, szemben a 
2010. évi 18,3 ezer tonnával. Törökország 20 száza-
lékkal kevesebb friss cseresznyét szállított az EU-ba 
2011-ben, mint az előző évben. Szerbiában – a 2010. évi 
gyengébb termést (50 ezer tonna) követően – 70 ezer 
tonna gyümölcsöt takarítottak be 2011-ben.

Franciaországban és Olaszországban kevesebb, 
Spanyolországban az előző évinél több (233 ezer 
tonna) szilva termett 2011-ben. Lengyelország-
ban a fagy okozott károkat, a szilva termése elérte a 
92 ezer tonnát, ami növekedést jelent a 2010. évi-
hez képest, de elmarad a 2001-2005. évek átlagától. 
Németországban – a 2010. évi átlag alatti termést 
követően – 19 százalékkal csaknem 59 ezer tonnára 
nőtt a kibocsátás.

Az EU-ban csökkent a szamóca termőterülete az 
elmúlt években. Spanyolországban a hideg, esős idő 
miatt a szezon később kezdődött, és 12 százalékkal 
kevesebb (252,2 ezer tonna) gyümölcsöt takarítottak be 
2011-ben. Lengyelországban a nagy meleg kedvezőt-
lenül hatott a szamócára, így 17 százalékkal kevesebb 
(157 ezer tonna) jó minőségű szamóca termett.
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Lengyelország málnatermése rekordszintre emel-
kedett, és elérte a 95-100 ezer tonnát. A legnagyobb 
fagyasztottmálna-exportőr Szerbiában 85-90 ezer ton-
nára bővült a termés a 2010. évi 83,8 ezer tonnához 
képest.

Magyarországi piaci tendenciák

Kínálat

Az AKI PÁIR becslése szerint 2011-ben az 
összes gyümölcstermés 550 ezer tonnára csökkent 
(20. melléklet) a 2010. évi 766 ezer tonnáról.

Magyarország almatermése az ültetvények terü-
letének 30 százalékkal 28 ezer hektárra történő zsu-
gorodása, valamint a kedvezőtlen időjárás miatt 300 
ezer tonnára csökkent 2011-ben (28. ábra). Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében, ahol az ültetvények több 
mint fele található, a májusi fagy és jég a termés 
jelentős hányadát károsította. A körteültetvényeket is 
sújtotta a fagy, emellett a csapadékhiány is hozzájá-
rult ahhoz, hogy az észak-magyarországi, valamint a 
zalai ültetvényekben is kevesebb körtét takarítottak be. 
Összességében 21 ezer tonna körül alakult a 2011. évi 
körtetermés.

Az őszibarack termése 20 százalékkal 42 ezer ton-
nára csökkent. Elsősorban a májusi fagy károsította az 
ültetvényeket, emellett Csongrád megyében a belvízzel 
is meg kellett küzdeni. A kajszi termőterülete 5 ezer 
hektár körül alakul. Szakértők a csaknem ötödannyi 
termést eredményező 2010. év után, jobb termést prog-
nosztizáltak 2011-re. A termésátlag 6,2 tonna/hektár 
volt. Magyar siker, hogy az EU „Védett földrajzi jel-

zésű termék”-nek minősítette a gönci kajszit 2011-ben.
Az ezredfordulón elért 18,2 ezer tonna cseresznye-

terméshez képest lényegesen kevesebb (4-8 ezer tonna) 
cseresznyét takarítottak be a 2008-2010. években. 
Szakértők szerint az ültetvények területe ugyan bővült 
az elmúlt években, de azok egy része még nem fordult 
termőre. A május eleji fagy károsította a cseresznyeül-
tetvényeket, ezzel együtt a tavalyi termés hasonló volt 
a 2009. évihez. A meggyültetvények területe is bővült 
az elmúlt években. A májusi fagy miatt sok helyen csak 
az előzetesen várt mennyiség felét tudták betakarítani. 
A csapadékos, viharos idő sem kedvezett a termés-
nek. A fagy után megmaradt meggy minősége kiváló 
volt. Az AKI Statisztikai Osztályának adatai szerint a 
meggyültetvények területe 12,5 ezer hektár, a termés-
átlag 17 százalékkal maradt el a 2010. évitől.

A szilva termése az 1990-es évek (150 ezer tonna) 
óta csökkent, az elmúlt három évben 50 és 70 ezer tonna 
között alakult. A szilva termőterülete zsugorodott, az 
elöregedett ültetvények mellett a jéghálók, valamint 
az öntözés hiánya is hozzájárultak a termés ingadozá-
sához. Középtávon a szilva termésének növeléséhez, 
illetve a versenyképesség javításához elengedhetetlen 
az ültetvények megújítása, ezzel együtt a fajtaváltás, az 
öntözött terület arányának növelése, valamint a tárolási 
kapacitás fejlesztése. A fagy elsősorban az észak-keleti 
megyékben okozott súlyos károkat, az ország dél-nyu-
gati és nyugati részében átlagos volt a termés, összes-
ségében 60 ezer tonna szilvát takarítottak be.

Magyarországon a bogyósgyümölcsűek közül 
legkorábban a szamóca érik be. Az utóbbi években a 
fogyasztók tudatosabban keresik a magyar terméke-
ket. A szamócások termőfelülete 500-600 hektárra 
csökkent, a szamócások egyes területein a május eleji 
fagykár elérte az 50-70 százalékot is. A málnaültetvé-

28. ábra: A gyümölcsfélék termésmennyiségének és termelői árának változása 2011-ben (2010 = 100)
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Forrás: AKI PÁIR, AKI Statisztikai Osztály, KSH adatok alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült számítás
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nyek elöregedtek az elmúlt években, sokan felhagytak 
a termeléssel. A magyar feldolgozók is az olcsóbb len-
gyelországi és chilei gurulós gyümölcsöt keresik.

A KSH adatai szerint a gyümölcsök importja 
(déligyümölccsel együtt) 13 százalékkal bővült (266 
ezer tonnára) 2011-ben, az előző évihez viszonyítva. 
A déligyümölcsök behozatala (137 ezer tonna) 13 szá-
zalékkal, ezen belül a banáné 28 százalékkal csökkent, 
ugyanakkor a Magyarországon megtermelhető gyü-
mölcsök importja jelentősen nőtt (21. melléklet).

A friss alma behozatala (beleértve az ipari almát 
is) több mint a kétszeresére (85 ezer tonnára) bővült a 
kedvezőtlen 2010-2011. évi termés miatt. Az ipari alma 
importja (elsősorban Romániából és Szerbiából) lénye-
gesen megugrott 2011. szeptember és október hónapok-
ban. Az étkezési célú friss alma importja (elsősorban 
Ausztriából, Olaszországból) 38 százalékkal bővült. 
Az étkezési frisskörte-behozatal jelentős mértékben, 
161 százalékkal (1,9 ezer tonnára) emelkedett, ezen 
belül az Olaszországból érkező import a négyszere-
sére, 997 tonnára nőtt. A szamóca behozatala összes-
ségében 30 százalékkal bővült, ezen belül a spanyol-
országi import 74 százalékkal. A nektarin importja 39 
százalékkal (2,3 ezer tonnára) bővült. Ezzel szemben 
az őszibarackimport 32 százalékkal esett vissza. A kaj-
szi behozatala 40, a friss meggyé 23, a cseresznyéé 44 
százalékkal csökkent.

Bel- és külpiaci értékesítés

A KSH adatai szerint a gyümölcsfélék felvásárlása 
(ipari és friss együtt) 35 százalékkal csökkent 2011-ben 
az előző évihez viszonyítva. Az összes gyümölcsfelvá-
sárlás közel kétharmadát jelentő alma felvásárolt meny-

nyisége a felére zuhant. A szilva felvásárlása 38, a mál-
náé 13 százalékkal, a körtéé 1 százalékkal csökkent. 
Ezzel szemben a meggy felvásárlása 26, a kajszié 22, 
az őszibaracké 7 százalékkal emelkedett. A cseresznye 
felvásárolt mennyisége 521 tonnáról 2323 tonnára nőtt 
tavaly.

A gyümölcsfélék ipari célú felvásárlása nagyobb 
mértékben (-37 százalék) csökkent, mint a teljes felvá-
sárlás. Ennek oka, hogy az alacsonyabb termésű évek-
ben a termelők a frisspiaci értékesítést helyezik elő-
térbe. Az ipari alma felvásárlása közel a felére zuhant a 
megfi gyelt időszakban, mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében 40 százalékos terméskiesés volt. Az ipari 
célú szilva felvásárolt mennyisége 34, a lémálnáé 21 
százalékkal csökkent, ezzel szemben az ipari ősziba-
rack felvásárlása 19, a meggyé 22, a kajszié 31, a körtéé 
39 százalékkal bővült (29. ábra).

Az ipari célra felvásárolt gyümölcsfélék felvásár-
lási ára 26 százalékkal emelkedett. A vizsgált fajok 
közül csak a málna ára csökkent (-9 százalék). Az ipari 
alma felvásárlási ára 2011-ben volt a legmagasabb az 
elmúlt három évet tekintve. A vizsgált fajok közül az 
ipari célú meggy felvásárlási ára emelkedett a legna-
gyobb mértékben, 129 százalékkal. A kisebb termés 
miatt 2011-ben a feldolgozók az egy eurót is megadták 
kilogrammonként az ipari feldolgozásra szánt, rázott 
meggyért.

A KSH adatai szerint a gyümölcskivitel (friss, 
fagyasztott, déligyümölccsel együtt) 14 százalék-
kal 125 ezer tonnára csökkent 2011-ben az előző 
évihez képest. A belföldi termesztésű gyümölcsök 
kivitele 4 százalékkal, a kivitel ötödét jelentő banán-
reexport (25 ezer tonna) 42 százalékkal esett vissza 
(21. melléklet).

29. ábra: A gyümölcsfélék felhasználása
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A friss alma külkereskedelmi egyenlege 2011-ben 
negatív volt. Az étkezési célú friss alma kivitele 13 
százalékkal (14,5 ezer tonna), míg a kisebb részará-
nyú ipari almáé 6 százalékkal (8 ezer tonna) nőtt. Az 
almasűrítmény külkereskedelmi egyenlege évek óta 
pozitív. Az almasűrítmény kivitele 9 százalékkal csök-
kent 2011-ben, mint egy évvel korábban.

A frissmeggy-export 12 százalékkal (22 ezer ton-
nára) bővült. A fagyasztott meggy kivitele 37 száza-
lékkal (1,6 ezer tonnára) csökkent, a vezető célpiac 
Németország felé 59 százalékkal zuhant. Magyaror-
szág jelentős aszaltmeggy exportőr is. Szakértők sze-
rint évente 500-600 tonna szárított meggyet állítanak 
elő. Az elmúlt évtizedben világszerte nőtt a kereslet 
a szárított gyümölcsök iránt, hosszabb távon komoly 
bevételi lehetőséget jelenthetne a magyar termelőknek, 
ha nagyobb tételekkel tudnának megjelenni a nemzet-
közi piacon.

A friss cseresznye kivitele 31 százalékkal bővült 
(2 ezer tonnára) 2011-ben. Az Oroszországba irányuló 
export részaránya három év alatt 20-ról 67 száza-
lékra nőtt. Emellett jelentős mennyiséget értékesítünk 
Ausztriába és Németországba is.

A bogyósok kivitele évről évre csökken. A málna 
jelent kivételt, amelynek ipari felvásárlása mellett 
exportja is jelentős. A friss, valamint a fagyasztott 
málna külkereskedelmi egyenlege is pozitív. A friss 
málnát elsősorban Németországba és Ausztriába szál-
lítjuk, a fagyasztott málna legnagyobb piaca Svéd-
ország. A külpiacokon Magyarország legnagyobb 
versenytársa a friss gyümölcs vonatkozásában Len-
gyelország, a fagyasztott málna esetében Szerbia. 
A frissmálna-export 2 százalékkal bővült, a fagyasz-
tott terméké 18 százalékkal (1,3 ezer tonnára) csökkent.

A frisskajszi-kivitel stagnált (3,9 ezer tonna), annak 
ellenére, hogy a kisebb európai és a nagyobb hazai 
kínálat alapján a magyar kajszi kivitelének bővülését 
lehetett prognosztizálni. Ausztriába és Németországba 
nagyobb mennyiséget szállítottunk, mint 2010-ben. 
Elsősorban a késői érésű fajták versenyképesek a 
közösségi piacon, mivel a mediterrán országok termé-
keinek kifutásával, augusztustól a magyar termék csak 
a francia versenytárssal van jelen a kínálatban.

A pozitív külkereskedelmi egyenleggel rendelkező 
friss szilva kivitele közel a felére (8,4 ezer tonnára) 
csökkent a vizsgált időszakban. Németországban két 
héttel hamarabb érett a szilva 2011-ben, ami nehezí-
tette a magyar gyümölcs elhelyezését a németországi 
piacon. A külpiaci lehetőségek maradéktalan kihasz-
nálása érdekében hasznos lenne a kedvező értékesítési 

időpontok (egészen korai és a kései szilva) megtalálása, 
amikor nincs dömping az európai piacon. A friss körte 
(ipari nélkül) exportja 37 százalékkal, a friss szamócáé 
30 százalékkal csökkent.

A piaci árak tendenciája

Az AKI PÁIR becslése szerint a gyümölcsfajok 
2010. évi összes termelésen belüli részarányával súlyo-
zott termelői árindexe 2011-ben 5,7 százalékkal emel-
kedett a Budapesti Nagybani Piacon az előző évihez 
képest (22. melléklet). Az AKI PÁIR adatai szerint a 
Budapesti Nagybani Piacon a legnagyobb mértékben, 
29 százalékkal a meggy termelői ára emelkedett. Ezt az 
okozta, hogy a meggy kínálata csökkent, ugyanakkor a 
konzervkészletek kimerülése miatt élénk volt a keres-
let. A gyümölcsféléken belül legnagyobb súlyaránnyal 
rendelkező alma termelői ára – a jelentős terméskiesés 
ellenére – csak 9 százalékkal emelkedett. Az idei év 
elején az alma termelői ára a készletek gyorsabb kime-
rülése miatt várhatóan magas szinten marad.

A bogyósgyümölcsűek közül a szamóca, a kösz-
méte és a piros ribiszke termelői ára kismértékben 
emelkedett 2011-ben, elsősorban a termés csökkenése 
miatt. A szeder termelői ára 19, a málnáé 9 százalékkal 
csökkent. A cseresznye termelői ára 13, az őszibaracké 
és a kajszié 12, a szilváé 11, a körtéé 7 százalékkal 
maradt el az egy évvel korábbitól (28. ábra). A cse-
resznye alacsonyabb árához hozzájárult az is, hogy a 
különböző fajták összeértek, és egyszerre jelentek meg 
a kínálatban. A körte kínálata csökkent, ennek ellenére 
mérséklődött a termelői ára is, mivel a bőséges olaszor-
szági kínálat miatt a Budapesti Nagybani Piacon nagy 
mennyiségben és alacsony áron kínálták az olasz kör-
tét, ami a hazai árakra is nyomást gyakorolt.

A zöldség- és gyümölcstermelés helyzete 2011-ben 
romlott a 2010. évihez képest. Az AKI PÁIR becslése 
szerint a zöldségfélék termése nőtt, ugyanakkor a gyü-
mölcsféléké csökkent. A zöldségfélék 2011. évi terme-
lői árindexe (AKI PÁIR) 15,2 százalékkal volt alacso-
nyabb, míg a gyümölcsöké 5,7 százalékkal magasabb. 
A zöldségfélék (friss, fagyasztott, dinnyével együtt) 
külkereskedelmi egyenlege pozitív maradt, de 1,4 
ezer tonnával romlott 2011-ben. A behozatal nagyobb 
mértékben csökkent, mint a kivitel. A gyümölcs (friss, 
fagyasztott, déligyümölccsel együtt) külkereskedelmi 
egyenlege továbbra is negatív volt, és romlott a kivitel 
csökkenése, valamint a behozatal növekedése miatt.


