
Belefulladunk
az olcsó teibe
í}fi Bptf *$*, Sztráj khangulat
uralkodik a tejtermelő gazdák
kÓrében, akik köziil többerr
már azt fontolgatják, hogy
nem kínlódnak tovább, in-
kább felszámolják a gazdasá_
gukat. Elkeseredettségüket
az táplálja, hogy mióta áp-
rilisban megszűnt az uniós
tejkvóta, a hazai tejfelvásár-
lási árak nagyjából 30 száza-
lékot zuhantak.ra. HB}l
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Hírck. A régió és a vitág hírei,
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Omlik be azimport tei.r,
Az uniós teikvótarend-
szer megszÜntetése óta
30 százatékkal zuhant
a felvásárlásiár.
&tsnE{gt*. Az uniós tejkvóta_
rendszer áprilisi megszűnése-
kor még too forint körül volt
itthon a nyers tej felvásárlási
ára, ez mostanra zo forint kö_
rüli szintre állt be. Hajdú-Bi_
harban különosen súlyos a
probléma, hiszen mi vagyunk
az ország első számú tejter-
melő megyéje.

Feitetőre áttt
Teljes átrendeződés figyel-
hető meg a hazai tejpiacon,

és félő, hogy ebből a folya-
matból nem a magyar tej-
termelők fognak győztesen
kikerülni. Miközben a bol-
tok po}cait elárasztották az
importból származő olcsó
tej- éS tejtermékek, a felvá-
sárlási árak zuhannak, né-
mely termelók pedig már a
gazdaságuk felszámolását
fontolgatják. A laikusok talán
azt gondolhatjak, hogy az öl-
döklő piaci versenyben a ko-
rábban százmilliós technoló-
giai fejlesztéseket végrehajtó
üzemek maradhatnak tovább
talpon, de ez sem feltétlenül
van így. Hiszen a társas vál-
lalkozások komoly bevételtől

esnek el azzal, hogy rzoo hek-
tár felett nem kapnak terület-
alapú támogatást, ráadásul
idén az agrár-környezetgaz-
dálkodási (AKG) programból
is kiesnek. Ugyanakkor (ép-
pen az említett beruházásaik
okan) például tartási és fog-
lalkoztatási kötelezettség ter-
heli őket.

Plci pontvagyunk
,,Vannak kollégák' akik sze-
rint tovább zuhan a felvásár-
lási ár' míg mások úgy vélik'
hogy ez már a gödör alja. Egy
biztos, az ágazatnak komp-
lex állami mentőcsomagra
van szüksége ahhoz, 1togy az

elmúlt évek eredményei (a
tehénlétszám emelkedése, a
hatékonyság növekedése) ne
menjenek kárba. A mentőcso-
magnak ugyanúgy tartalmaz-
nia kellene az olcsó import el-
leni hathatós fellépést, mint a
hazai áruk hatékony népsze-
rűsítését'' - válaszolta a Napló
érdeklődésére Békési Imre, a
Tej Terméktanács elnöksé-
gének egyik hajdú-bihari de-
legáltja. A szakember szerint
aggályos, hogy megyénkben
is van olyan piaci szereplő,
aki folyamatosan nagy meny-
nyiségrí olcsó importáruval
árasztja el a hazai kereskedel-
met.


