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Az idei télirevaló vásáron árusító mezőgazdasági termelők többsége szerint az idei év termésben gazdag, ami 
elégedttségre ad okot, ugyanakkor az eladás az előző évihez képest gyengébbnek bizonyult.

                      2-3 oldal

Gazdag termés – gyengébb kereslet!

Sokan szeretnének 
kiállítani a Téli 

Vásáron
Nagyszámú kiállító éredeklődött 

a Winterfest elnevezéssel hatodízben 
megrendezésre kerülő Téli Vásáron 
való árusítási lehetőségek iránt. A Sza-
badkai Piacok KKV illetékesei folyó év 
október 14-éig fogadták a jelentkezőket, 
a kiválasztott kiállítok jegyzékét pedig 
november elején teszik közzé a  www.
supijace.co.rs portálon.

A már hagyománnyá vált Winter-
fest a 2016. december 5. és 2017. január 
13. közötti időszakban kerül megren-
dezésre Szabadka központjában. 

Virágárusítás a vallási 
ünnepek idején 

A közelgő vallási ünnepek, mindenszen-
tek és halottak napja alkalmából a Szabadkai 
Piacok KKVoktóber 30. és november 2. között 
megszervezi a virágárusítást a Tejpiacon levő 
virágtéren, valamint a többi piacon és a piacok 
közelében arra kijelölt helyeken.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
a Szabadkai Piacok KKV az érdeklődéstől füg-
gően lehetővé teszi a vásárlást a munkaidő le-
járta, illetve 17 óra után is. Azokon a helyeken, 
ahol erre szükség mutatkozik, a virágárusok 15 
óra után csoportosítva lesznek, hogy lehetővé 
tegyék  a piacok zavartalan takarítását. 
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Szombaton, október 22-én a Szabadkai Piacok KKV tizen-
ötödik alkalommal szervezte meg a télirevaló-vásárt a szabadkai 
nagybani piacon. Az időjárás is kedvezett az érdeklődőknek, sü-
tött a nap, a kínálat bőséges volt, az árak kedvezőek, de szemmel 
láthatóan kevesebb volt az árus és a vásárló, mint a korábbi évek-
ben.

- A nagybani piacon a felhozatal mindig az időjárástól és az 
évszaktól függ, és nincs ez másképp a télirevaló vásáron sem – 
nyilatkozta Varga Gábor, a nagybani piac üzletvezetője.

 – Október az az időszak, amikor a piacokon gazdag a válasz-
ték a télirevalónak szánt terményekből, zöldségfélékből és kései 
gyümölcsből, főleg almából. Sajnos a vásárt megelőző napokban 
a sok eső gondot okozott a legtöbb termelőnek. Egyeseket példá-
ul megakadályozott abban, hogy felszedjék a petrezselymet és a 

répát, ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy az utóbbi ne-
hány évben lassan csökken az érdeklődés a piacokon való arusí-
tás iránt, mert sok termelő a zöldségfélék és gyümölcs java részét 
közvetlenül a gazdaudvarból értékesíti. Igaz, hogy jelentős részük  
fenntartja az eladóhelyét a nagybani piacon, de ritkábban jön, 
mint azelőtt.

A vásárlók felismerik a minőséges árut 

Minden kutatás azt igazolja, hogy a piaci vásárlók azért járnak 
oda, hogy közvetlenül  a termelőktől szerezzék be a szükséges ter-
mékeket. A télirevaló vásáron ezúttal is megbizonyosodhattunk 
róla, hogy a piac az egyetlen hely, ahol a vásárlók találkozhatnak 
a termelőkkel.  A jó hangulathoz hozzájárult a kellemes idő is, a 
termelők többsége pedig a saját állandó vevőire számított, akikkel 
minden alkalommal el is beszélgetnek. 

Ezt tanúsította Mészáros 
Csaba, palicsi almatermelő 
is, aki már négy éve rendsze-
resen kínálja terményeit a tél-
irevaló-vásáron.

- Az állandó vevők miatt 
járok ide, akik felismernek és 
rendszeresen nálam vásárol-
nak  – meséli Mészáros Csa-
ba. – Velük sokat beszélgetek, 
mert nagy részük pontosan 
szeretné tudni, mit vásárol, és 
felismeri a jó minőségű árut. 
Gyakran elbeszélgetünk a növényvédő szerek használatáról, mert 
olyan információk vannak terjedőben, amelyek nem felelnek meg 
a valóságnak. Igaz, hogy az idény folyamán állandóan be kell 
fektetnünk a növényvédelembe, de mi idén is csak kétszer per-
meteztük az almafákat olyan szerekkel, amelyek védik a termést. 
A többi kezelés csak a fatörzseket érintette, illetve trágyázást vé-
geztünk.

Mészáros Csaba 16,5 hektáron termeszt almát, amiből az éves 
hozam hozzávetőlegesen 25 vagon. A termés java részét kiszállít-
ja Oroszországba, de a szabadkai, csantavéri, topolyai is verbászi 
piacokra is jut belőle.  

- Idén jó évet zárunk – mondja Mészáros. – Bennünket elkerült 
a jégeső, így 95 százalékban termett az első osztályú almánk. A pia-
ci forgalommal is elégedett vagyok. Nálunk a vásárlók a nagy almát 
szeretik, amely idén gazdagon termett, és kedvező áron kínáljuk.

Csökken a vásárlóerő

Baté Andrea, horgosi termelő friss petrezselymet, sárgarépát 
és burgonyát kínált a télirevaló vásáron. 
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Megtartották a tizenötödik télirevaló vásárt a nagybani piacon 

Gazdag termés – gyengébb kereslet!
Az idei télirevaló vásáron árusító mezőgazdasági termelők többsége szerint az idei év termésben gazdag, ami 

elégedttségre ad okot, ugyanakkor az eladás az előző évihez képest gyengébbnek bizonyult.

Statisztika

Csökken a forgalom a 
szabadkai piacokon 

Az utóbbi nyolc évet tekintetbe véve a 2016-os esztendő 
első felében fordult elő először, hogy csökkent a forgalom a sza-
badkai piacokon az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A Statisztikai Hivatal adatai szerint a Szerb Köztársaság-
ban működő piacokon a mezőgazdasági termékek össz for-
galma a 2016-os év első hat hónapjában 8 milliárd 724 millió 
dinárt tett ki,  ami a jelelnlegi árak alapján 8,1%-kal kevesebb 
mint az előző év azonos időszakában. 

A mezőgazdasági termékek eladásának strukturájában 
a 2016-os esztendőben legnagyobb arányban a zöldségfélék 
(27,2%), a gyümölcsök és szőlő (19,5%), a tej és tejtermékek 
(18,5%), valamint a baromfi és tojás (14,9%) vesznek részt.

Varga Gábor, a nagybani piac üzletvezetője

Mészáros Csaba
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 - A répa jól termett, a 
petrezselyem kicsit kevésbé  – 
mondja Baté Andrea. – Nem 
mondhatnám, hogy elégedett 
vagyok a kialakított árakkal, 
mert egész évben szükség volt 
befektetésekre a termelésben.

Baté Lukács szavai szerint 
minden évben részt vesznek a 
vásáron. Neki is az a véleménye, 
hogy gyengébb az értékesítés, 
elsősorban azért, mert csök-
kent a fogyasztók vásárlóereje. 

- Mi azt áruljuk, amit ma-
gunk termelünk meg, és igyek-
szünk a vásárlóknak a legjobbat 
kínálni. Sokat fektetünk be a 
termelésbe, mert egyébként 
nem számíthatnánk jó termés-
re.  Bár idén az eladás gyengébb, 
mint a korábbi években, a piaci 
forgalom fontos számunkra, és 
a jövőben is kijárunk a nagyba-
ni piacra.

Lényegében mindegyik ál-
talunk megszólaltatott terme-
lő, aki a saját maga által meg-
termelt árut kínálta a vásáron, 
egyetértett abban, hogy a pia-
cokon továbbra is sok a vásárló, 
de legtöbbjük csak keveset költ.

Hasonlóan vélekedik  Če-
domir Pađen tavankúti terme-
lő is, akinek kínálatában papri-
ka, burgonya és körte szerepelt 
… Éppen ezért szerinte a vásár 
olyan hagyomány, amelyet 
ápolni kell, mert jó alkalom a 
piacok népszerűsítésére és arra, 
hogy meghívjuk azokat a vásár-
lókat, akik naponta járnak ide 
bevásárolni.
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Árjegyzék

A télirevaló vásáron a burgonyának, vöröshagymának, 
fokhagymának, káposztának és az almának volt a legnagyobb ke-
letje, az árakat pedig az alábbi táblázat szemlélteti: 

TERMÉK ÁR/KG

alma 20 – 35 dinár

körte 40 dinár

petrezselyem 40 – 70 dinár

sárgarépa 30 dinár

krumpli 10 – 20 dinár

fokhagyma 500 dinár

vöröshagyma 20 – 30 dinár

paprika 40 dinár

káposzta 20 dinár

Baté Andrea

Baté Lukács

Čedomir Pađen
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A burgonyát hazánkban is nagy mennyiségben termelik. 
2015-ben mintegy 639 ezer tonnát termesztettünk, amiből éven-
te 20 ezer tonna kerül kivitelre, főleg Bosznia-Hercegovinába és 
Montenegróba. Ugyanakkor az elmúlt évben Szerbia 30 ezer ton-
na burgonyát hozott be, ami az Európai Únió tagállamaiból való 
behozatalra vonatkozó adó liberalizálásának következménye.    

A burgonya hagyományosan a legkelendőbb árucikk a szerbi-
ai piacokon. Tavaly az ország piacain mintegy 32 ezer tonna ke-
rült belőle értékesítésre.

Élettani hatása

Értékes szénhidrátforrás, keményítője jól duzzadó, könnyen 
emészthető, fehérjéi is nagy értékűek, tartalmaz C- és B-vitamint, 
valamint vasat, magnéziumot, káliumot és foszfort. Egy 150 g sú-
lyú gumó 27 mg C-vitamit tartalmaz, ami a napi szükséglet fele. 
A tésztaféleségekhez viszonyítva feleannyi kalóriát, ugyanakkor 
22 féle ásványi anyagot tartalmaz, amelyek közül a legnagyobb 
mennyiségben káliumot, amely a szív működését szabályozza, 
csökkenti a savasságot és fokozza a szervezet vízkiválasztását. A 
vas és magnézium a burgonyában megtalálható két nagyon fon-
tos ásvány, amelyek hiánya okozhat fáradékonyságot.   A felsorol-
tak mellett a burgonya tartalmaz még kálciumot, foszfort, rezet, 
mangánt, cinket és molibdént.

Érdekes tény, hogy a héjában főtt krumpliban több tápanyag 
marad meg, mivel a legtöbb fehérje, keményítő és  C-vitamin köz-
vetlenül a héj alatt található. A C-vitamin mennyiség fele elvész, 
ha a burgonyát hámozva sütjük vagy főzzük, míg ha hámozva és 
kockákra vágva főzzük, a teljes 

C-vitamin tartalmát elveszíti. 
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A burgonya már hagyományosan a legkelendőbb zöldségféle 
Szerbia piacain. Az elmúlt esztendőben a hazai piacokon közel 32 
ezer tonnát adtak el belőle. 

A burgonya (Solanum tuberosum), a köznyelvben krumpli, 
a burgonyafélék (Solanaceae). családba tartozó zárvatermő nö-
vény. Világszerte termesztik keményítőben gazdag gumójáért 
és fogyasztják emberi táplálék és állati takarmányként egyaránt. 
Féltől egy méter magasra növő lágy szárú, természetes élőhelyén 
évelő növény, amelynek föld alatt részéből nőnek a gyökerek és a 
tarackok. A tarack (sztóló) csúcsának megvastagodásából alakul 
ki a gumó (ággumó). Mindennapos, alapvető élelmiszernövény, 
ugyanakkor ipari felhasználása is sokrétű.  

Eredete

Dél-Amerika nyugati részében, az Andokban őshonos. Euró-
pába először egy spanyol expedíció hozta el a 16. század máso-
dik felében, de évszázadokba telt mire elterjedt, így sokáig csak 
a királyok asztalán szolgálták fel. Az 1800-as évektől kezdtek el 
komolyabban foglalkozni vele, de termesztése és elterjedése las-
san haladt, ezért számos európai ország szervezett expedíciókat 
az Andok, a burgonya őshazájának feltárására mind a 19., mind 
pedig a 20. században. A II. világháború előtt néhány európai 
ország kormánya kiváló szakembereket küldött Dél-Amerikába 
azzal a megbízással, hogy vizsgálják meg az összes feltételt, ame-
lyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a burgonya éppen azon a vidéken 
terem a legjobban. 

Az elmondottak bizonyítják, milyen fotos szerepet tölt be 
étrendünkben a burgonya. Ez a legfontosabb termesztett, nem 
gabona növény, így több ezer fajtája ismert. Becslések szerint ma 
világszerte 192  000 km²-en termesztenek burgonyát

Termesztése

A huszadik század vége táján Kína, India és Brazília gazdasá-
gának fejlődésével párhuzamosan, a világ újabb országok jutottak 
vezető szerephez a burgonya nagyüzemi temesztésében. Ma több 
mint 72 millió tonnás éves termeléssel Kína áll a vezető helyen, 
amely Oroszországgal karöltve a világ burgonyatermelésének kö-
zel egyharmadát biztosítja.

Érdekes adat, hogy az egy főre eső termelés Fehéroroszország-
ban a legnagyobb. Az ország minden egyes lakosa 850 kiló hazai 
termelésű burgonyát fogyaszthatna évente.

Amit eddig nem tudtunk az almáról
- Piaci kínálat más szemszögből

A BURGONYA

Tennivalók a 
veteményeskertben

N O V E M B E R

	 a kései káposzta, kelbimbó betakarítása, zeller, pó-
réhagyma, pasternák és torma felszedése;
	 növénymaradványok és gyomnövények eltávolítása, 

komposztálás;
	 késő őszi talajművelés.


