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Mezıgazdasági inputok 2017. augusztus havi forgalma
A mőtrágyafélék iránti kereslet 2017 augusztusában júliushoz képest emelkedett, az értékesítési átlagárak kis mértékben változtak, leginkább csökkentek. (1. és 2. ábra) A
kálium-klorid kivételt képez ez alól, ennél a terméknél 4,5
százalékos árnövekedés volt tapasztalható. Augusztusra az
ıszi kalászosok országszerte betakarításra kerültek, még
ebben a hónapban elkezdıdtek a következı szezon ıszi
gabonaféléinek vetéséhez a magágy elıkészítés és tápanyag
utánpótlás. Az ıszi kalászosok 2017. évi termésátlagai kis

mértékben, de elmaradtak a tavalyi év átlagaitól.
A növényvédı szerek forgalma továbbra is visszafogott
volt 2017 augusztusában az elızı hónaphoz képest, azonban
egyes gyomirtó- és egyben deszikkáló szerek forgalma megélénkült. Az általunk megfigyelt szerek közül a Roundup
Mega és a Reglone Air iránt volt intenzív a kereslet, ez
elıbbi kemikália nemcsak totális gyomirtó- és állományszárító (érésgyorsító) szer, hanem betakarítás után a tarlóhántás
növényi maradványainak kezelésére is alkalmazható.

1. táblázat: Egyes mezıgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása
Megnevezés

2017. július

2017. augusztus/2017.
július (százalék)

2017. augusztus

2017. augusztus/2016.
augusztus (százalék)

Mőtrágyafélék (HUF/tonna)
Ammónium-nitrát (N34)

69 897

68 613

98,2

97,6

Mészammon-salétrom (MAS)

51 332

50 416

97,7

99,6

…

58 784

…

89,5

85 865

89 961

104,8

103,6

125 523

123 446

98,3

102,0

91 446

91 804

100,4

96,5

Szuperfoszfát (P18-20,5)
Kálium-klorid (K60)
MAP (NP 11:52)
NPK 15:15:15

Növényvédı szerek (HUF/kg, HUF/liter)
Gombaölı szerek
Cherokee 5 liter

…

…

…

…

Pictor SC 1 liter

22 850

…

…

…

Tango Star 5 liter

6 263

6 931

110,4

…

Vitavax 2000 20 liter

2 117

2 139

101,0

…

14 732

14 631

99,3

103,6

1 996

…

…

…

12 483

12 381

99,2

…

…

6 232

…

…

…

…

…

…

7 273

7 203

99,0

92,4

…

…

…

…

11 964

11 830

98,9

79,8

Reglone Air 5 liter

6 656

6 635

99,7

103,9

Roundup Mega 20 liter

1 806

1 825

101,1

…

…

—

…

…

Rovarölı szerek
Biscaya 3 liter
Force 1,5 G 20 kg
Karate Zeon 5 CS 1 liter
Nurelle-D 50/500 EC 1 liter
Gyomirtó szerek
Gardoprim Plus Gold 20 liter
Laudis 5 liter
Lumax SE 5 liter
Pulsar 40 5 liter

Wing-P 10 liter
… = adatvédelmi korlátok miatt nem közölhetı adat.
Forrás: AKI ASIR
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A növényvédı szerek közül a gyomirtók és a rovarirtók
értékesítési ára csökkent néhány százalékkal augusztusban
az egy hónappal korábbihoz képest, kivétel: Roundup Mega,
amely1 százalékkal növekedett. A gombaölı szerek ára kis

mértékben emelkedett, a Vitavax 2000 iránt a háromszorosára nıtt az igény, a további megfigyelt termék esetében az
évszaknak megfelelı volt a kereslet. (3. és 4. ábra)

1. ábra: Az egyszerő mőtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2015–2017)
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Ammónium-nitrát (N34)
Szuperfoszfát (P18-20,5)

Mészammonsalétrom (N27)
Kálium-klorid (K60)

Forrás: AKI ASIR

2. ábra: Az összetett mőtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2015–2017)
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MAP (NP 11:52)
Forrás: AKI ASIR
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3. ábra: Egyes növényvédı szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2015–2017)
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LUMAX SE 20 liter
FORCE 1,5 G 20 kg

MONSOON 5 liter
TANGO STAR 5 liter

REGLONE AIR 5 liter

Forrás: AKI ASIR

4. ábra: Egyes növényvédı szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 2. (2015–2017)
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LAUDIS 5 liter

PULSAR 40 5 liter

PICTOR SC 1 liter

BISCAYA 3 liter

Forrás: AKI ASIR
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A gazdaságok 76,6 milliárd forint értékben vásároltak
új mezıgazdasági gépeket 2017 elsı félévében, amely 40
százalékos növekedést mutat a 2016. évi azonos idıszak
gépértékesítéséhez viszonyítva. (5. ábra) Szinte az összes
mezıgazdasági géptípusból többet adtak el a forgalmazók az
idén január-június között, mint egy évvel korábban. 2017.

június végéig értékesített 2374 darab talajmővelı gép mintegy 50 százalékkal haladta meg az elızı év hasonló idıszakának talajmővelı gépeinek eladásait. A tápanyag-kijuttató
gépekbıl 23, vetıgépekbıl 39, valamint a növényvédı gépekbıl 22 százalékkal vásároltak többet, mint az elızı év
azonos idıszakában.

5. ábra: A forgalmazó szervezetek mezıgazdaságigép-értékesítése végfelhasználóknak (2008–2017)
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