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Gyümölcsviszonyok
A nagybani szezonális üzemelése, az időjárás és
a primőrkínálat már hetek óta nyárias hangulatot idéz a piacon. Az igazi nyarat mégis az
első hazai gyümölcsfélék megjelenésétől számítjuk. A hét elejétől a telített gyümölcsszektor a piros minden árnyalatával már messziről
tudatta, hogy - a szabadföldi szamóca mennyiségi fölénye mellett - beérett a cseresznye, a
meggy, a málna és a ribizli. A zöld egres, a
narancsos sárgabarack és a hamvas őszibarack
további színfolt a szektorban.
Szezonálisan teljesnek mondhatjuk a kínálatot,
főként, hogy import barackfélékkel bővített a
piaci választék. Ez utóbbiak minden esztendőben megelőzik a hazait és bevezetik a keresletet a nyári gyümölcsarzenálba. Az idén is importgyümölccsel kezdődött az évad, de alighanem folytatása is lesz. A fagykárokról szóló
beszámolók erre engednek következtetni.
A FruitVeb – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács – tájékoztatása szerint az ország majdnem egész területére kiterjedő tavaszi fagykár főleg a csonthéjasokat érintette, holott a termelők a szokásos
technológiai eszközökkel (füstölés, légkeverés,
fagyvédelmi öntözés) igyekeztek menteni a
virágzásban lévő kerteket. A szakmai szervezet
jelentése szerint a legjelentősebb károk a
Duna-Tisza közi területen és a déli-alföldi
gyümölcsösökben keletkeztek, amit elsősorban
a kajszi,- és őszibarack, valamint a cseresznye
és a korán virágzó meggyfajták szenvedtek el.
Az országos szinten jellemző termesztési eseményeket a nagybani kereslet-kínálati helyzete
mindenkor híven tükrözi. A meggy és cseresznye kínálati hiányát a nagybani felhozatalán már
megtapasztaltuk. A terméskiesés a jelenlegi
kínálati árakban is visszaköszön. A hazai
ropogós cseresznye kilónkénti ára a napokban
elérte az ezer Ft-ot. Korai meggyet pedig 400 –
500 Ft közötti áron kínálnak. A később érő,
nemesebb fajták ennél is drágábbak lehetnek.

Megjelenik kéthetente
A bogyósok „klasszikus” árszintről
indultak. A málna 2 – 2,5 ezer Ft kilónként, a
ribizli ezer Ft, míg az egres ennek a fele. Hazai
őszibarackot csak mutatóban látni, a héten
jelent meg az első korai fajta. 500 – 600 Ft-os
ára egyelőre nem mond semmit, hiszen a további árak a fajtától, minőségtől, és a mérettől
függően alakulnak, no meg a kínálati mennyiségtől. A baracktermést ért fagykárokra is
majd a kereslet-kínálat mérlege válaszol. Az
egyensúlyhoz minden bizonnyal szükség lesz
importgyümölcsre, mint az a korábbi terméshiányos esztendőkben is megtörtént.

Küszöbön a dinnye
Ha kevesebb gyümölccsel kell beérni, akkor
remélhetőleg legalább dinnyéből lesz elegendő,
bár termőterülete csökkent. A kilátásokra
korai volna jóslatokba bocsátkozni, mivel a
dinnye is érzékenyen reagál az összes időjárási
tényezőre.
A dinnye nagybani forgalmazását illetően az
egyik legnagyobb tételű terméknek számít.
Külön értékesítési területet és – dömping időszak alatt - nyitva tartásmódosítást érdemel. A
jelenlegi igények szerint a dinnyeárusításra
kijelölt „E” szektor a hónap második felétől
kezd - előbb a korai sárgadinnyével, majd a
görögdinnye első szállítmányaival - feltöltődni.
Figyelem! A dinnyések között lehetnek, akik a
tavalyi szezon végeztével, csak az idén árusítanak újból a nagybani piacon. Számukra újdonság
lehet a regisztrációs szám szükségessége. Mielőtt az idei szezont elkezdenék, mindenképpen
tanácsos a nagybani piac honlapjáról –
www.nagybani.hu – vagy a helyiséggazdálkodás
telefonszámán: 1-421-3611 a megváltozott
feltételekről tájékozódni.

Figyelem! Fegyelem!
Szükség van mindkettőre, különösen a nyári
szezonban. Ismét piaci baleset adja figyelmeztetésünk apropóját. A legutóbbi esemény
elszenvedője egy jármű és egy áruszállító
targonca. A baleset körülményeit rendőrség
vizsgálja.

Nemcsak a közlekedésben lehetnek balesetek,
hanem az árurakodás, átpakolás is okozhat
kisebb nagyobb sérüléseket, de adódhatnak
rosszullétek is. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy
szükség esetén, szakszerű elsősegélynyújtásért
a piac ügyeletét az 1-814-5300/1263 telefonszámon lehet hívni. A szakszolgálat a nagybani
piac 5-ös épületében, este 22:00 órától nyújt
segítséget.
Figyelmeztetjük a nagybanisokat az iskolai
vakáció közeledtére is, amikor megszaporodik a
kisiskolás gyermekek száma a piacon. Nekik a
nagybanin tartózkodni egy izgalmas kirándulás.
A felnőtteknek viszont tudatában kell lenni,
hogy koránt sem az. A gyerekkel érkezők felelőssége, hogy élményekkel gazdagodva, de
épségben vigyék őket haza.

Termelők Figyelmébe Megvásárolható
A 11. számú épület felújításakor feleslegessé
vált hőcserélő kalorifereket eladásra kínálja a
nagybani társasága. Fóliasátrak, vagy egyéb
mezőgazdasági létesítmények hő, vagy levegő
befújására is alkalmas berendezések rendkívül
kedvező áron megvásárolhatók.

ELADÓ
Megvételre ajánlunk 25 db
3 fázisú 380V Fűtőber tip. kalorifert
Érdeklődni: Szepes László TMK
vezetőnél +36/30921-5578
telefonszámán lehet
Piacparkosítás
A nagybani társasága az árusításhoz nemcsak
higiénikus körülményeket teremt, hanem az
utóbbi évek folyamatos növény telepítésével, a
meglévő zöld területek gondozásával, a
szezonális
növények,
virágok
ültetésével
esztétikai környezetet is biztosít.
A fejlesztésekkel 44 ezer m²-re növekedett a
nagybanin és környezetében a füvesített, parkosított, növényekkel beültetett terület nagysága. Mintegy 4500 cserje, közel ötszáz facsemete és több ezer tő egynyári virág ültetésével

szépült a piac. A parkosítás és fenntartási
munkálatok minden évben komoly – anyagiakban
is jelentős ráfordítást igénylő – feladatot rónak
a BNP Zrt-re. Az időjárástól függően, évente
többször kaszálják a nagybani piac külső és
belső füvesített területét. A karbantartást
részben saját munkaerővel, munkagépekkel,
részben külső segítséggel végeztetik el.
A társaság ugyan a nagybanin dolgozók, árusítók
és vásárlók számára igyekszik szépíteni a
környezetet, ám egyesek ezt olyannyira sajátjuknak tekintik, hogy a kiültetett növényeket,
virágokat „magukkal viszik”. No comment, de
sajnáljuk.

Felügyeleti díj
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI törvény 2011. év végi
módosítása alapján az élelmiszerlánc meghatározott szereplői élelmiszerlánc-felügyeleti
díj fizetésére kötelezettek.
A felügyeleti díjat olyan természetes személy
(vállalkozó, termelő), vagy gazdálkodó szervezet köteles fizetni, amely „élelmiszer-termelési
célból termesztett növényt, vetőmagot, növényi
terméket stb. forgalomba hoz.” A törvényre
kötelezettek felsorolásából a kizárólag nagybanisokat érintő tevékenységet emeltük ki.
A díj mértéke a törvény hatálya alá tartozó
tevékenységből származó, előző évi értékesítési nettó árbevétel, vagy természetes személy
esetében az előző évi jövedelem 0,1 %-a. A
felügyeleti díjat évente egyszer kell bevallani,
tárgyév május 31-ig. A bevallást a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
(NÉBIH)
honlapján (www.nebih.gov.hu) közzétett formanyomtatványon kell elektronikus úton teljesíteni.
A díjat két részletben július 31-ig, illetve
január 31-ig kell befizetni. Akik eddig még nem
teljesítették kötelezettségüket, úgy mielőbb
pótolják, mert a törvény értelmében mulasztási
bírsággal terhelhetők.

