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Összefoglaló 
A műtrágya-értékesítés 2021 IV–VI. hónapjaiban a felére esett vissza a 2021. I–III. havi forgalmazott volumenhez 

képest. Jellemzően az év első és harmadik negyedévében erőteljesebb a műtrágya-felvásárlás. 2021 első  
negyedévéhez mérten az értékesítési árak a megfigyelt időszakban a kálium-klorid kivételével emelkedtek  
4,9–23,8 százalékkal. A legnagyobb áremelkedés a MAP esetében történt. A növényvédő szerek esetében a  
2021. IV–VI. havi adatok alapján megállapítható, hogy a gazdák bizonyos termékeket (főleg gyomirtókat) nagyobb 
mennyiségben vásárolták fel, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A tárgyidőszakban a Force 1,5 G-n kívül 
Laudisból és Fozát 480-ból fogyott a legtöbb. Amennyiben az előző 3 hónap értékesített volumenét hasonlítjuk össze 
a 2021. IV-VI. havihoz, akkor megfigyelhető, hogy az nagyságrendileg megegyezett. Az értékesítési átlagárak a 
vizsgált termékek esetében 2021 II. negyedévében az előző negyedévhez képest emelkedtek, a legnagyobb 
mértékben pedig a Fozát 480-é (+12,7 százalék). A bázisidőszakhoz képest a tárgyidőszakban az értékesítési árak 
a legtöbb termék esetében szintén növekedtek (+2,2–11,8 százalékkal), a Pictor SC és a Lumax SE kivételével.  
A legnagyobb árnövekedést a Wing P könyvelhette el. 

A magyar gazdálkodók a 2020. I. negyedévihez képest 12 százalékkal nagyobb összegben vásároltak mezőgaz-
dasági gépeket és alkatrészeket a 2021. január–márciusi időszakban. Új gépekre és berendezésekre 41,6 milliárd 
forintot költöttek annak ellenére, hogy az értékesített volumen csökkent. Ez értékben 13 százalékkal haladta meg az 
egy évvel korábbi eladásokat. Ugyanebben az időszakban alkatrészekre több mint 14,7 milliárd forintot fordítottak, 
ami 9 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest. 

Summary 
The volume of fertilizer sales fell by half between the 4th and 6th months of 2021 compared to the first quarter of 

2021. Fertilizer purchases are typically stronger in the first and third quarters of the year. Compared to the first quarter 
of 2021, sales prices, excluding potassium chloride, increased by 4.9 to 23.8 per cent during the observed period. 
MAP had the largest price increase. In the case of plant protection products, the data of the 4th-6th months shows 
that farmers bought certain products (mainly herbicides) in larger quantities than in the same period last year. In 
addition to the Force 1.5 G, Laudis and Fozát 480 had the biggest sales in this period, the sales volume of these 
products in the first and the second quarter of the year was similar. The average sales prices of the examined prod-
ucts in the 2nd quarter of 2021 increased compared to the previous quarter, and the Fozát 480 had the largest increase 
(+12.7%). Compared to the base period, sales prices also increased in the period considered for most  
products (+2.2 to 11.8%), with the exception of Pictor SC and Lumax SE. The largest price increase was  
recorded by Wing P. 

Compared to the first quarter of 2020, Hungarian farmers spent 12 per cent more on agricultural machinery and 
spare parts in January-March 2021. HUF 41.6 billion was spent on new machinery and equipment, despite the fact 
that the sales volume decreased. This was 13 per cent higher in value than a year earlier. In the same period, more 
than HUF 14.7 billion was spen0t on parts, which is a 9 per cent increase compared to the base period.  
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Mezőgazdasági inputok forgalma 
Információ az adatgyűjtésről 
Az adatfelvétel a 2016. évi CLV. statisztikai tör-

vény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
előírásai szerint kötelező, figyelemmel az 
1185/2009/EK-rendeletre. Az adatok összesítése 
után a kiadvány havonta jelent meg, 2021-től a  
kiadvány csak negyedévente kerül publikálásra.  
A mezőgazdasági inputok havi forgalmát a 
https://asir.aki.gov.hu/web_public/general/home.do 
honlapon keresztül havi rendszerességgel követhetik 
nyomon táblázatos formában. Rövid összefoglalóin-
kat megtalálhatják minden hónapban a Nemzeti  
Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrárközgaz-
dasági Intézet (AKI) közös kiadványában, a Piaci és 
Árinformációkban is. 

 A statisztikai jelentés célja, hogy a hazai mezőgaz-
dasági inputok havi forgalmáról (értékbeni) átfogó képet 
nyújtson a szakmai érdeklődők számára. Az AKI az  
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) ke-
retén belül gyűjti az információkat. A termelőeszközök 
(inputok) áruforgalmi jelentése című adatgyűjtés több 
mint 25 éve kezdődött. Eleinte a tárgyidőszakban for-
galmazott mezőgazdasági gép, alkatrész, műszaki áru, 
műtrágya, növényvédő szer (áfa nélküli folyó eladási ár 
szerinti) értékét figyeltük meg, valamint a zárókészletek 
alakulását értékben. Az adatszolgáltatói teher csökken-
tése érdekében 2008-tól az adatgyűjtés gyakorisága 
haviról negyedévesre változott, majd 2014 januárjától a 
megfigyelési kör szűkítésével visszatértünk a havi 

rendszerességre (műtrágya, növényvédő szer, mező-
gazdasági gépek). 2017-től a gépértékesítésre vonat-
kozó adatok a negyedéves jelentésből kerülnek  
publikálásra.  

Adatszolgáltatásra 23 mezőgazdasági inputforgal-
mazással foglalkozó vállalkozás került kijelölésre a 
2021. évre vonatkozóan, amelyek átlagosan 87 száza-
léka küldte be a tárgyidőszakra vonatkozó forgalmi 
adatait. Az adatgyűjtés elektronikus úton, az Agrársta-
tisztikai Információs Rendszeren (ASIR) keresztül tör-
ténik. Ezen belül kerülnek előállításra a kérdőívek, az 
adatok gyűjtése és ellenőrzése. Az adatok a lekérde-
zések segítségével összesítésre és feldolgozásra  
kerülnek. 

Az adatfelvétel során beérkezett adatok csak a me-
zőgazdasági végfelhasználóknak értékesített inputok 
volumenét és forgalmi értékét tartalmazzák. A megfi-
gyelt termékek (műtrágya, növényvédő szer) körét úgy 
alakítottuk ki, hogy a leggyakrabban felhasznált kemi-
káliák kerüljenek be a felmérésbe. Az adatszolgálta-
tásra kijelölt vállalkozások a műtrágya- és növényvédő-
szer-piac értékesítési volumenének közel 80 százalékát 
fedik le. 2021-től a műtrágyafélékhez két termék került 
felvételre, míg a növényvédő szerekhez 14 különböző 
hatásmechanizmusú vegyszer. A bővítés célja, hogy 
minél több olyan termék értékesítési átlagára kerüljön 
publikálásra, amely a Nébih által engedélyezett  
(növényvédő szerek esetében) kategóriában talál- 
ható, illetve amelyekkel éves szinten nagy forgalmat  
bonyolítanak. 

  

https://asir.aki.gov.hu/web_public/general/home.do
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Mezőgazdasági inputok 2021. 
április havi forgalma 
A műtrágya értékesített volumene 2021 áprilisában 

a szezonnak megfelelően visszaesett a tavaszi talaj-
előkészítő munkák befejeztével, a forgalom 15 száza-
lékkal volt alacsonyabb az előző hónaphoz viszonyítva. 
A tavalyi év áprilisához mérten azonban az eladott vo-
lumen 10 százalékkal több volt. A tárgyhónapban a 
mészammon-salétrom (MAS) és a Nitrosol, DAM voltak 
a legkeresettebbek, a havi forgalom 91 százalékát ez a 
két termék adta. A MAS tárgyhavi eladott mennyisége 

18 százalékkal haladta meg a múlt év azonos időszaki 
volumenét. A többi megfigyelt műtrágya forgalma 2021 
áprilisában az egy hónappal korábbihoz mérten közel a 
felére csökkent, míg a kálium-kloridé alig változott.  
Az értékesítési árak 1,6–11,7 százalékkal nőttek a 
tárgyidőszakban 2021 márciusához képest, a kálisó ki-
vételével (–2,2 százalék). A legnagyobb áremelkedést 
(+11,7 százalék) az ammónium-nitrát könyvelhette el. 
Az értékesítési árak tavaly áprilishoz viszonyítva  
a kálisó és a szuperfoszfát kivételével emelkedtek,  
4,4–13,9 százalékkal. 

 Egyes műtrágyák értékesítési átlagárának (áfa nélkül) alakulása 2021 áprilisában  

 2021.  
március 

2021.  
április 

2021. április/ 
2021. március 

2021. április/ 
2020. április 

 HUF HUF százalék százalék 
     
Ammónium-nitrát (N34) 77 275 86 352 111,7 113,9 
Mészammon-salétrom 
(MAS) 

65 221 67 952 104,2 112,4 

Szuperfoszfát (P18-20,5) … … … 90,3 
Kálium-klorid (K60) 104 729 102 423 97,8 90,2 
MAP (NP 11:52) 137 907 144 719 104,9 113,7 
NPK 15:15:15 112 446 114 194 101,6 104,4 
Nitrosol, DAM 58 391 63 613 108,9 – 
Karbamid 105 348 115 079 109,2 – 

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI ASIR  
 

A növényvédő szerek iránti összes kereslet  
2021 áprilisában kismértékben visszaesett az egy hó-
nappal korábbihoz mérten. A különböző szerkategóriák 
közül viszont a gyomirtók és a gombaölők forgalma nö-
vekedett. A rovarölők tették ki a tárgyhavi értékesítés  
50 százalékát (volumenben), azon belül pedig a talaj-
fertőtlenítők voltak túlsúlyban. Idén áprilisban a felvásá-
rolt szerek mennyisége hasonló szinten alakult a tavalyi 
év ugyanazon időszakához viszonyítva, azonban a sze-
rek összetétele egészen eltérő volt. A gombaölők közül 

a Falcon Pro, míg a gyomirtók közül a Gardoprim Plus 
Gold iránt volt a legnagyobb az igény a vizsgált hónap-
ban. Az értékesítési árak 2021 áprilisában néhány ter-
mék kivételével jellemzően nőttek, általában 1–5 száza-
lékkal. A Thiovit Jet ára 8,4 százalékkal esett vissza 
márciushoz képest. A múlt év áprilisához mérten is  
jellemzően emelkedtek a növényvédő szerek árai,  
a Pictor SC-t (–8,3 százalék) és a Lumax SE-t  
(–7 százalék) kivéve. Az árnövekedés 2,6–12 százalék 
között mozgott. 
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 Egyes növényvédő szerek értékesítési átlagárának (áfa nélkül) alakulása 2021 áprilisában  

 2021.  
március 

2021.  
április 

2021. április/ 
2021. március 

2021. április/ 
2020. április 

 HUF HUF százalék százalék 
 

Gombaölő szerek 
Kumulus S kg 545 528 96,9 – 
Pictor SC liter  26 011 27 221 104,7 91,7 
Tango Star liter  – – – – 
Falcon Pro liter  10 545 10 421 98,8 – 
Thiovit Jet kg 742 680 91,6 – 
Osiris liter – – – – 
Eurokén 2000 80 WG kg 432 439 101,6 – 
Caramba Turbo liter 9 699 10 004 103,1 – 
Tebusha 25 EW 4 439 4 508 101,6 – 

Rovarölő szerek 
Kentaur 5G kg – – – – 
Biscaya liter  – – – … 
Force 1,5 G 2 040 2 056 100,8 106,5 
Agrokén liter … … … – 
Cyren EC liter – – – – 
Karate Zeon 5 CS liter  15 598 15 531 99,6 102,6 
Nurelle-D 50/500 EC liter  … – – – 

Gyomirtó szerek 
Fozát 480 liter 1 032 1 119 108,4 … 
Gardoprim Plus Gold liter  3 872 4 004 103,4 105,1 
Laudis liter  8 833 8 735 98,3 106,5 
Lumax SE liter  4 325 4 437 102,6 93,1 
Pulsar 40 liter  13 209 13 895 105,2 102,9 
Racer liter 6 603 6 720 101,8 … 
Reglone Air liter  – – – – 
Roundup Mega liter  2 144 2 162 100,8 104,3 
Figaro liter … … … – 
Successor T liter … 4 206 … – 
Wing-P liter  3 694 4 153 112,4 112,0 

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI ASIR  
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Mezőgazdasági inputok 2021. 
május havi forgalma 

A műtrágya értékesített volumene 2021 májusában 
a harmadára csökkent az előző hónaphoz viszonyítva. 
Tavaly májushoz mérten az értékesítés azonban egy-
harmadával nőtt. A tárgyhónapban most is a legtöbbet 
mészammon-salétromból (MAS) és Nitrosol, DAM-ból 
adták el a forgalmazók, a havi forgalom 87,5 százalékát 
ez a két termék adta. A MAS tárgyhavi eladott 

mennyisége 75 százalékkal haladta meg a múlt év azo-
nos időszaki volumenét. A többi megfigyelt műtrágya 
forgalma 2021 májusában közel a felére, harmadára 
csökkent az egy hónappal korábbihoz mérten, a MAP 
forgalma azonban a tizedére esett vissza. Az értékesí-
tési árak 1,7–10,7 százalékkal nőttek a tárgyidőszak-
ban 2021 áprilisához képest, a karbamid kivételével  
(–3,7 százalék). A legnagyobb áremelkedés a MAP 
esetében történt. Az értékesítési árak tavaly  
májushoz viszonyítva minden megfigyelt termék eseté-
ben emelkedtek, 0,5–27,8 százalékkal. 

 Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (áfa nélkül) alakulása 2021 májusában  

 2021.  
április 

2021.  
május 

2021. május/ 
2021. április 

2021. május/ 
2020. május 

 HUF HUF százalék százalék 
Ammónium-nitrát (N34) 86 352 95 297 109,6 122,6 
Mészammon-salétrom 
(MAS) 

67 952 74 476 103,4 123,2 

Szuperfoszfát (P18-20,5) … … … … 
Kálium-klorid (K60) 102 423 106 065 110,7 104,6 
MAP (NP 11:52) 144 719 160 234 101,7 127,8 
NPK 15:15:15 114 194 116 140 106,7 103,4 
Nitrosol, DAM 63 613 67 900 96,3 – 
Karbamid 115 079 110 829 109,6 – 

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI ASIR  

A növényvédő szerek forgalma a megfigyelt hónap-
ban a harmadára esett vissza az előző hónaphoz ké-
pest, azonban a gombaölő szerek iránti kereslet mint-
egy 10 százalékkal emelkedett. A gyomirtók értékesített 
volumene a felére esett vissza, míg a rovarölőké a tize-
dére. Az előző év azonos időszakához képest a  
rovarölők értékesített volumene közel azonos szinten 
alakult, míg a gyomirtóké a duplájára, a gombaölőké a 
négyszeresére nőtt a termékpaletta bővülésével a vizs-
gált hónapban. A tárgyhónapban gombaölők közül a 
Falcon Pro, a rovarölőknél a Force 1,5 G, míg a gyom-
irtóknál a Fozát 480 voltak a legkeresettebb termékek. 

Tavaly májusban a Tango Star, a Force 1,5 G és a 
Laudis fogyott a legnagyobb volumenben. Az értékesí-
tési árak a vizsgált hónapban minden termékkategóriá-
ban változatosan alakultak, a legnagyobb áremelkedést 
a Caramba Turbónál lehetett tapasztalni (+13,3 száza-
lék), míg a legnagyobb árcsökkenést a Wing P könyvel-
hette el (–5,7 százalék) az egy hónappal korábbihoz 
mérten. Az előző év májusához képest a megfigyelt 
szerek árai a tárgyhónapban jellemzően maga- 
sabbak voltak, a Gardoprim Plus Gold kivételével.  
A legnagyobb áremelkedés itt is a Wing P-nél volt  
tapasztalható. 
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 Egyes növényvédő szerek értékesítési átlagárának (áfa nélkül) alakulása 2021 májusában  

 2021.  
április 

2021.  
május 

2021. május/ 
2021. április 

2021. május/ 
2020. május 

 HUF HUF százalék százalék 
Gombaölő szerek 

Kumulus S kg 528 537 101,7 – 
Pictor SC liter  27 221 27 754 102,0 103,1 
Tango Star liter  – – – … 
Falcon Pro liter  10 421 10 578 101,5 – 
Thiovit Jet kg 680 704 103,5 – 
Osiris liter – – – – 
Eurokén 2000 80 WG kg 439 411 93,6 – 
Caramba Turbo liter 10 004 11 332 113,3 – 
Tebusha 25 EW 4 508 4 509 100,0 – 

Rovarölő szerek 
Kentaur 5G kg – – – – 
Biscaya liter  – – … … 
Force 1,5 G 2 056 2 020 98,2 102,3 
Agrokén liter … … … – 
Cyren EC liter – – – – 
Karate Zeon 5 CS liter  15 531 15 830 101,9 102,8 
Nurelle-D 50/500 EC liter  – – – … 

Gyomirtó szerek 
Fozát 480 liter 1 119 1 148 102,6 – 
Gardoprim Plus Gold liter  4 004 3 941 98,4 98,7 
Laudis liter  8 735 8 939 102,3 105,7 
Lumax SE liter  4 437 4 656 104,9 103,5 
Pulsar 40 liter  13 895 13 405 96,5 102,9 
Racer liter 6 720 6 748 100,4 – 
Reglone Air liter  – – – – 
Roundup Mega liter  2 162 2 166 100,2 106,2 
Figaro liter … – – – 
Successor T liter 4 206 4 111 97,7 – 
Wing-P liter  4 153 3 918 94,3 113,3 

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI ASIR   
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Mezőgazdasági inputok 2021. 
június havi forgalma 
2021 júniusában a műtrágya értékesített volumene 

12 százalékkal haladta meg az egy hónappal korábbit. 
A tárgyhónapban Nitrosol, DAM-ból adtak el a legtöbbet 
a forgalmazók, a mészammon-salétrom (MAS) végzett 
a második helyen. A teljes havi értékesítés 77 százalé-
kát az előbbi két termék adta. 2021 májusához képest 
a MAP és a kálium-klorid forgalma közel a tízszeresére 
emelkedett a megfigyelt hónapban. A tavaly júniusi 

eladásokhoz képest – a két új termék nélkül – a tárgy-
havi forgalom a kétszeresére nőtt.  

Az értékesítési árak tovább nőttek 1,4–18,7 száza-
lékkal az előző hónaphoz képest, a MAS és az NPK 
15:15:15 kivételével. A legnagyobb áremelkedést a 
MAP könyvelhette el.  Az értékesítési árak az előző év 
júniusához viszonyítva minden termék esetében emel-
kedtek. A kálium-kloridé 2,9 százalékkal, míg a többi 
megfigyelt szer ára 12,4–58,8 százalékkal volt maga-
sabb. A legnagyobb áremelkedés a MAP-nál volt ta-
pasztalható.  

 Egyes műtrágyák értékesítési átlagárának (áfa nélkül) alakulása 2021 júniusában  

 2021.  
május 

2021.  
június 

2021. június/ 
2021. május 

2021. június/ 
2020. június 

 HUF HUF százalék százalék 
Ammónium-nitrát (N34) 95 297 96 621 101,4 130,4 
Mészammon-salétrom 
(MAS) 

74 476 74 356 99,8 126,4 

Szuperfoszfát (P18-20,5) … … … … 
Kálium-klorid (K60) 106 065 101 718 95,9 102,9 
MAP (NP 11:52) 160 234 190 141 118,7 158,8 
NPK 15:15:15 116 140 115 411 99,4 112,4 
Nitrosol, DAM 67 900 69 334 102,1 – 
Karbamid 110 829 118 270 106,7 – 

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI ASIR  

2021 júniusában a növényvédő szerek iránti kereslet 
20 százalékkal visszaesett az egy hónappal korábbihoz 
mérten. Ezen belül a gombaölők forgalma 15, míg a 
gyomirtóké 17 százalékkal esett vissza. A rovarölők ér-
tékesített volumene pedig a harmadára csökkent.  
A tárgyhónapban a megfigyelt gombaölők közül a 
 Kumulus S (lisztharmat elleni szer) forgalma volt a leg-
nagyobb. A rovarölő kategóriában a Force 1,5 G-ből ad-
ták el a legtöbbet. A gyomirtó szereken belül a Fozát 
480-at keresték leginkább a gazdák, a második legke-
resettebb herbicid pedig a Laudis volt. A megfigyelt nö-
vényvédő szerek bővülésével az idei júniusi forgalom 
több mint a két és félszeresére emelkedett 2020 

júniusához képest. Tavaly júniusban is – a megfigyelt 
termékkör bővülését megelőzően – a Force 1,5 G, a  
Laudis voltak a legkeresettebb termékek, illetve a gom-
baölők közül a Tango Star. A tárgyhavi értékesítési árak 
változatosan alakultak az előző hónaphoz hasonlóan, a 
legnagyobb áremelkedés a Thiovit Jet esetében történt 
(+13,9 százalék), míg a Lumax SE ára csökkent a leg-
inkább (–2,9 százalékkal) az eggyel korábbi hónaphoz 
mérten. A 2020 júniusi árakhoz viszonyítva az átlagárak 
a tárgyhónapban inkább emelkedtek, 4,5–14 százalék-
kal a Pictor SC és a Lumax SE kivételével (–3,7 és  
–16,2 százalék).
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 Egyes növényvédő szerek értékesítési átlagárának (áfa nélkül) alakulása 2021 júniusában  

 2021.  
május 

2021.  
június 

2021. június/ 
2021. május 

2021. június/ 
2020. június 

 HUF HUF százalék százalék 
Gombaölő szerek 

Kumulus S kg 537 536 99,8 – 
Pictor SC liter  27 754 27 200 98,0 96,3 
Tango Star liter  – – – … 
Falcon Pro liter  10 578 10 610 100,3 – 
Thiovit Jet kg 704 802 113,9 – 
Osiris liter – – – – 
Eurokén 2000 80 WG kg 411 441 107,3 – 
Caramba Turbo liter 11 332 … … – 
Tebusha 25 EW 4 509 4 434 98,3 – 

Rovarölő szerek 
Kentaur 5G kg – – – – 
Biscaya liter  – – … … 
Force 1,5 G 2 020 2 100 104,0 106,1 
Agrokén liter … … … – 
Cyren EC liter – – – – 
Karate Zeon 5 CS liter  15 830 15 844 100,1 104,5 
Nurelle-D 50/500 EC liter  – – – … 

Gyomirtó szerek 
Fozát 480 liter 1 148 1 209 105,3 … 
Gardoprim Plus Gold liter  3 941 4 326 109,8 114,0 
Laudis liter  8 939 8 946 100,1 106,7 
Lumax SE liter  4 656 4 523 97,1 83,8 
Pulsar 40 liter  13 405 13 890 103,6 105,2 
Racer liter 6 748 6 694 99,2 – 
Reglone Air liter  – – – – 
Roundup Mega liter  2 166 2 304 106,4 112,2 
Figaro liter – … – – 
Successor T liter 4 111 4 159 101,2 – 
Wing-P liter  3 918 3 808 97,2 110,8 

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI ASIR 
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Mezőgazdasági inputok  
2021. IV–VI. havi forgalma 
A műtrágya értékesítés 2021 IV–VI. hónapjaiban a 

felére esett vissza a 2021. I–III. havi forgalmazott volu-
menhez képest. Jellemzően az év első és harmadik ne-
gyedévében erőteljesebb a műtrágya-felvásárlás. Az 
értékesítési árak a kálium-klorid kivételével  
4,9–23,8 százalékkal emelkedtek a megfigyelt időszak-
ban 2021 első negyedévéhez mérten. A legnagyobb ár-
emelkedés a MAP esetében történt. Európa szerte 
emelkedni kezdtek a műtrágyák értékesítési árai az 
emelkedő energiaárak és a műtrágyák iránt megnöve-
kedett kereslet miatt (a kedvezőbb terméseredmények 

elérésének céljából). Az elmúlt év ugyanazon időszaká-
hoz mérten a tárgyidőszakban 30 százalékkal több  
műtrágyát vettek a gazdák. Az értékesítési árak ebben 
az összehasonlításban is növekedtek (+0,6–20 száza-
lékkal), itt viszont nem a MAP ára nőtt a legnagyobb 
mértékben, hanem az ammónium-nitráté (AN). A meg-
figyelt termékek (6 féle) közül mind a bázis-, mind a 
tárgyidőszakban a mészammon-salétrom iránt volt  
a legnagyobb igény, a negyedéves forgalomnak közel 
a 80 százalékát ez a műtrágya adta. 2021 IV–VI. hó-
napjában a második legnagyobb mennyiséget a Nitro-
sol, DAM-ból adták el.  A műtrágya-felvásárlás szem-
pontjából 2020 második negyedéve viszonylag vissza-
fogott volt, az éves értékesítésnek a 11 százalékát adta. 

 Egyes műtrágyák értékesítési átlagárának (áfa nélkül) alakulása 2021 IV–VI. hónapjában  

 
2020.  

IV–VI. hónap 
(HUF) 

2021.  
IV–VI. hónap 

(HUF) 

2021. IV–VI. hónap/ 
2020. IV–VI. hónap  

(százalék) 
Ammónium-nitrát (N34) 75 575 90 704 120,0 
Mészammon-salétrom (MAS) 60 102 68 408 113,8 
Szuperfoszfát (P18-20,5) 72 875 77 524 106,4 
Kálium-klorid (K60) 101 577 102 159 100,6 
MAP (NP 11:52) 159 348 171 121 107,4 
NPK 15:15:15 107 364 114 839 107,0 
Nitrosol, DAM – 65 186 – 
Karbamid – 113 493 – 

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI ASIR  

 Egyes műtrágyafélék értékesítési átlagára (áfa nélkül) a megfigyelt időszakokban 

 
Forrás: AKI ASIR 
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A növényvédő szerek esetében a 2021. IV–VI. havi 
adatok alapján megállapítható, hogy a gazdák bizonyos 
termékeket (főleg gyomirtókat) nagyobb mennyiségben 
vásárolták fel, mint tavaly ugyanebben az időszakban. 
A tárgyidőszakban a Force 1,5 G-n kívül Laudisból és 
Fozát 480-ból fogyott a legtöbb. Amennyiben az előző 
3 hónap értékesített volumenét hasonlítjuk a 2021. IV–
VI. havihoz, akkor megfigyelhető, hogy az nagyságren-
dileg megegyezett. Az értékesítési átlagárak a vizsgált 

termékek esetében 2021 II. negyedévében az előző ne-
gyedévhez képest emelkedtek, a legnagyobb mérték-
ben pedig a Fozát 480-é (+12,7 százalék). A bázisidő-
szakhoz képest a tárgyidőszakban az értékesítési  
árak a legtöbb termék esetében szintén növekedtek  
(+2,2–11,8 százalékkal), a Pictor SC és a Lumax SE  
kivételével. A legnagyobb árnövekedést a Wing P  
könyvelhette el.  

 Egyes növényvédő szerek értékesítési átlagárának (áfa nélkül) alakulása 2021 IV–VI.  
hónapjában  

 
2020.  

IV–VI. hónap 
(HUF) 

2021.  
IV–VI. hónap 

(HUF) 

2021. IV–VI. hónap/ 
2020. IV–VI. hónap  

(százalék) 
Gombaölő szerek 

    
Kumulus S kg – 533 — 
Pictor SC liter  28 849 27 308 94,7 
Tango Star liter  7 313 – … 
Falcon Pro liter  – 10 522 – 
Thiovit Jet kg – 724 – 
Osiris liter – – – 
Eurokén 2000 80 WG kg – 424 – 
Caramba Turbo liter – 10 086 – 
Tebusha 25 EW – 4 480 – 

Rovarölő szerek 
    
Kentaur 5G kg – – – 
Biscaya liter  17 121 – – 
Force 1,5 G 1 934 2 053 106,2 
Agrokén liter – 1 680 – 
Cyren EC liter – – – 
Karate Zeon 5 CS liter  15 166 15 700 103,5 
Nurelle-D 50/500 EC liter  6 040 – – 

Gyomirtó szerek 
Fozát 480 liter – 1 156 – 
Gardoprim Plus Gold liter  3 801 3 988 104,9 
Laudis liter  8 317 8 870 106,6 
Lumax SE liter  4 711 4 497 95,5 
Pulsar 40 liter  13 198 13 489 102,2 
Racer liter – 6 715 – 
Reglone Air liter  4 009 – – 
Roundup Mega liter  2 052 2 218 108,1 
Figaro liter – … – 
Successor T liter – 4 148 – 
Wing-P liter  3 636 4 065 111,8 

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI ASIR 
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 Egyes gombaölő szerek értékesítési átlagára (áfa nélkül) a megfigyelt időszakokban 

 
Forrás: AKI ASIR 

 Egyes rovarölő szerek értékesítési átlagára (áfa nélkül) a megfigyelt időszakokban 

 
Forrás: AKI ASIR  
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 Egyes gyomirtó szerek értékesítési átlagára (áfa nélkül) a megfigyelt időszakokban 

 
Forrás: AKI ASIR 

Mezőgazdasági gépek 2021. 
I–III. havi forgalma 
A magyar gazdálkodók a 2020. I. negyedévihez ké-

pest 12 százalékkal nagyobb összegben vásároltak me-
zőgazdasági gépeket és alkatrészeket a 2021. január– 
márciusi időszakban. Új gépekre és berendezésekre 
41,6 milliárd forintot költöttek annak ellenére, hogy az 
értékesített volumen csökkent. Ez értékben 13 száza-

lékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat. 
Ugyanebben az időszakban alkatrészekre több mint 
14,7 milliárd forintot fordítottak, ami 9 százalékos növe-
kedés a bázisidőszakhoz képest. A mezőgazdasági ter-
melők továbbra is az erőgépek beszerzésére fordították 
a legtöbbet, ami a vizsgált időszakban a mezőgazda-
sági gépberuházások összértékének 57 százalékát 
tette ki. A teljes értékesítésen belül a traktorok 40, a ga-
bonakombájnok 8 százalékos arányt képviseltek. 

 Mezőgazdaságigép- és alkatrész-értékesítés a megfigyelt időszakokban 

 
Forrás: AKI ASIR 
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Ábrák 
 Egyes műtrágyafélék értékesítési átlagára áfa nélkül (2020–2021) 

 
Forrás: AKI ASIR 

 Egyes növényvédő szerek értékesítési átlagára áfa nélkül (2020–2021) 

 
Forrás: AKI ASIR 
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Forrás: AKI ASIR 
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