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Dinnyeszezon vége
A június végén kezdődő hazai dinnyeszezont
május első napjaitól az importdinnye alapozta
meg. A magyar dinnye mennyiségi felfutásával
nyitott ki a délelőtti dinnyepiac. Az augusztusban visszaeső mennyiségi felhozatal azonban
már nem igényli a nyitva tartáson kívüli árusítást, így augusztus 21-től megszűnik. Ez nem
azt jelenti, hogy a dinnyeszezonnak vége, de
ezentúl csak nyitva tartási időben lehet dinnyét
vásárolni. A későbbi fajtákból szeptemberre is
jut, elsődlegesen a szabolcsi termőterületekről,
továbbá esély van rá, hogy idén import dinnyéből is fogyaszthatunk még.
Még nem ért véget az idény, de már látni lehet,
a végét, vagyis milyen termésátlaggal és mekkora bevétellel zárnak majd a dinnyések. Minden
esztendőben más és más természetű, problémákkal, időjárási, termesztési, értékesítési
nehézséggel kell megküzdeni a dinnyéseknek.

Megjelenik négyhetente
a nagybani piacon, ami az egész
infrastruktúrára, a létesítményekre, a bérleményekre és környezetére is kiterjedt. A különböző kisebb, nagyobb baleset- és tűzvédelem
szempontjából szabálytalan esetről hivatalosan
megküldött jegyzőkönyv készült. A BNP Zrt.
minden olyan bérlőnek, ahol rendellenességet
találtak, névre szóló levélben tételesen ismertette a szabálytalanságokat és azok megszüntetésére határidőt jelölt meg. Kérjük bérlőinket, hogy ennek megfelelően intézkedjenek.
A NAV és a NÉBIH is ellenőrzést rendelt el az
Auchan parkolóban történő szabálytalan értékesítés felszámolására, aminek súlyos pénzbírságban mérhető következményei lettek. Az ügy
a BNP Zrt-t közvetlenül nem érintette, de nem
vet jó fényt a piacra, mivel nem zárható ki,
hogy a parkolóban bizonyos nagybanis körök
bonyolítottak kereskedelmi ügyleteket.

Energiatakarékosság

Idén a korai ültetésű dinnye kevésbé szenvedte
meg a drasztikus nyári hőmérsékletet. Míg az
első szériának jutott elegendő csapadék - ha
nem, akkor az öntözéssel pótolható volt -, addig
a később termő ültetvényeket súlyos károk
érték. A dinnyeindák összeaszalódott levelei
sem védtek a napsugárzástól. A találékony
dinnyések engedélyezett élelmiszerfestékkel
permetezték a dinnyét a kiégéstől védve.
Legnagyobb kár a békési ültetvényeket érte,
volt olyan medgyesegyházi nagygazdaság, amely
az augusztusi tételeket nem tudta piacon értékesíteni, takarmánynak adták el.

Egyszóval utalunk az utóbb hetekben rendkívüli
súllyal bíró ügyre. Visszatérünk hírlapunk előző
lapszámában olvasható felhívásunkra is, amiben
felsoroltuk azokat az intézkedéseket, amelyekkel a takarékosság jegyében mindannyian
tehetünk. A nagybanin az energiafelhasználás
és a vele való takarékosság közös ügy.

A szezonális árakat vizsgálva a dinnyések
többsége elégedett lehetett a fentebb említett időjárási anomáliák ellenére, mivel az időszakos kínálati hiányt az árakkal egyensúlyozták. A keresletre sem lehet panasz. A
rendkívüli hőség a dinnyetermés kárára vált, a
fogyasztásának azonban kedvezett.

Értékek védelme

Hatósági ellenőrzések

A jelenségre valamennyi piacos figyelmét
felhívjuk, mindenki saját felelőssége értékes
eszközeinek védelme. Ajánljuk, a kereskedők

Az Országos Katasztrófavédelem a közelmúltban átfogó hatósági ellenőrzést folytatott

Ennek érdekében költséghatékony megoldásokat keres a nagybani piac vezetősége. Az
egyes bérlemények vezetőinek is felelősen kell
intézkedni, a bérleményeik energiafelhasználását észszerűsíteni szükséges.

Az utóbbi néhány hónapban elszaporodtak az
olyan esetek, amikor illetéktelenek kérés nélkül, jogtalanul használtak, elvittek, sőt eltulajdonítottak
szállítóeszközöket,
kiskocsikat,
kerékpárokat, békát, elektromos raklapemelőket, göngyöleget és mindent, ami mozdítható.

figyeljenek arra, hogy kinek adják kölcsön a
kézi szállítóeszközeiket, hogy visszakapják-e,
nem rongálódott-e meg stb.
A kisebb tárgyi eszközökre (telefon, tablet,
laptop) egyéb értékekre, pénzre is fokozottan
figyeljenek!! Van, hogy a kisebb értékű göngyöleg is kapós.
Arra is ügyeljenek, hogy a piac zárásakor ne
maradjanak a piac területén őrizetlen közlekedési, vagy szállítóeszközök. A gazdátlan tárgyakat, alkalmatosságokat a piactakarítást végző dolgozók legjobb esetben elzárják, de
előfordul, hogy illetéktelen kezekbe kerül. A
kárvallottak ilyenkor a felügyelőségre, a videós
szolgálatot teljesítő munkatársakhoz jönnek
segítséget kérni. El kell kedvetleníteni őket,
mert nem minden esetben lehet kideríteni az
esetek hátterét. Igaz, videókamerák segítségével a piac területe folyamatosan megfigyelt,
ha kell a felvételek visszanézhetők, de kizárólag a piac felügyeletével megbízott alkalmazottak, a BNP Zrt. vezetői, vagy a hatóság
részéről.

A nyárról, az őszről, a jövőről
A nagybani kínálata mindenkor hű képe az éppen
aktuális szezonnak, de már jó előre beharangozza a következő évszakot is. A jelenlegi
zöldség-gyümölcs kínálat (időjárási körülmények
ide, vagy oda) még a teljes nyári választékban
tündököl. Az apró bogyósoktól a csemegeszőlőig, a nyári fajtától a még tavalyról maradt
almaféléig, primőr paradicsomtól a fejteni való
babig minden nyári termék porondon van.
A nyár közepén megjelenő kanadai típusú sütőtök, az idejekorán piacra került cékla viszont az
őszi évad közelségét jelzi, megemlítve, hogy
egyre kevésbé különíthetők el az egyes hónapok, szezonok.
Ennek önmagában még nem volna hírértéke, ha
nem olyan időjárási szélsőségeket követő betakarításokból kerülne piacra az áru, mint amilyen
az idén volt. Az időjárás következményei egész
évadban, de majd az őszi-téli szezonban is
beszédtéma lesz. Az egész szezonra a drágaság

volt jellemző. Hogy mihez viszonyítottan drága?
Leginkább a tavalyi hasonló időszakra és
ugyanazon termékekre vetítve. A termelői
információk szerint a kereskedők, a fogyasztók
is tudomásul veszik (egyelőre), hogy idén drágább a zöldség-gyümölcsáru.
A nagybani piac forgalmában visszatérő jelenség az augusztusi kereslet visszaesése. Szeptember elején viszont más irányú keresleti
élénkülés várható. Beindul az iskolai, óvodai
közétkeztetés, véget ér a szabadságolási időszak, ami szintén lendületet ad az üzemi konyhák és catering beszerzéseiknek.
Az idei esztendő árukínálata kiemelkedő. Elsősorban az árak elszabadulása, a klímaváltozás
okozta aszály, ami Magyarországra – még az
űrből is látható – súlyos csapás mért. Árfelhajtó hatású az árfolyamok folyamatos emelkedése
is, ami a termelői és import szektorra is kihat.
Már a tavalyi esztendőben is érezhető volt, ami
idén tovább fokozódott, a mezőgazdasági ágazatot érintő drágulás, a termesztés költségeinek (alapanyagok, szaporítóanyagok, vetőmagok,
a termeléshez elengedhetetlen kemikáliák stb.)
drasztiuksan megemelkedett árai. Tudvalevő,
hogy a zöldség-gyümölcs frisspiacra való termesztése energiaigényes feladat. A termelés
körülményeinek biztosítása, víz- fűtő- és hűtőenergia, mind súlyos anyagi ráfordítást igényel.
A termelők bizonytalanok, de bizalmatlanok is a
jövőt illetően. Egyelőre még fogalmuk sincs,
hogy vágjanak bele a jövő évi termesztésbe.
Mely áruval, milyen mennyiségben és milyen
árak reményében bízva gazdálkodjanak? Érdemes lesz-e nagyobb területeken gazdálkodni?
Megtérül-e a befektetés? Érdeme-e beruházni? Az időjárási szélsőségeknek jobban kitett
szántóföldi terményt meg tudják-e védeni?
Van-e értelme érzékenyebb áru (karfiol,
brokkoli) ültetésével bajlódni? Lesz-e állami,
vagy uniós támogatás? A hazai gazdálkodó
engedjen-e nagyobb kínálati lehetőséget az
importterméknek? Mindez megválaszolásra váró
kérdés úgy a hazai gazdálkodók, mint a
fogyasztók jövője szempontjából.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
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