
ezért az árak kedvezőtlenül alakultak. Kifejezetten jól sikerült viszont a szezon a Doyenné du Comice 

fajtánál: magas árak mellett a teljes készletet sikerült értékesíteni, a hűtőtárolók már szinte teljesen 

kiürültek. 

Hollandiában sem úszták meg az exportőrök a Conference túlkínálatot, ugyanazokkal a problémákkal 

(alacsony árak, alig létező kereslet) szembesültek, mint belga kollégáik. A hűtőtárolókban ennek 

eredményeként bőven van gyümölcs, a készletek várhatóan július-augusztusig elegendőek lesznek. A 

Comice itt is sikerfajtának bizonyult, mert a termesztési nehézségek miatt az utóbbi években 

visszaesett a termőterülete, ám a kereslete stabil maradt, ami magasabb árakat eredményezett. 

Olaszországban problémamentesen zajlik a körte értékesítése, bár a kereslet itt sem túl intenzív, de az 

alacsonyabb termés miatt legalább az árak nem estek vissza számottevő mértékben – átlagos 

árszínvonalon zajlik a forgalmazás. 

Németországban szintén stabil, a tavalyinál kissé alacsonyabb árak tapasztalhatók, a legnagyobb 

tételeket jelenleg a Dél-Afrikából származó Packham’s Triumph, valamint a Chiléből érkező Abate Fetel 

és Forelle fajtákból értékesítik. Az utóbbi pár hétben gond volt az olasz Abate Fetel tételek 

minőségével, itt árcsökkentésre is sor került, vagy a viszonteladók egyszerűen kevesebbet rendeltek. 

A kereslet Németországban sem túl magas, problémamentesen elláthatók az igények. A dél-afrikai 

Packham’s 1,2 euró/kg-nál kezdődik, gyenge emelkedést mutat, de a tavalyi 1,32 euróhoz képest még 

mindig alacsonyabb, a legdrágább tételeket Kölnben 1,4 euró/kg körül értékesítették. Stabilan 2,5 

euró/kg körül mozog az argentin Abate Fetel, a chilei és dél-afrikai Forelle 2-2,3 euró/kg között kapható 

a nagybani piacokon. 

Franciaországban a tavalyinál 10%-kal több körte termett, és a hűtőházakban tárolt készletek 

minősége is kiváló magas Brix-értékkel. Az értékesítők csupa jó hírről számoltak be: egyrészt a gallok 

felfedezték magukban a patriótát, és sokkal magasabb arányban vásárolnak hazai gyümölcsöt, mint 

korábban. Másrészt az utóbbi években olyan fajtákat vezettek be a piacra, amelyeket a fiatalabb 

korosztályok nagyon szeretnek, ráadásul még többet is hajlandók fizetni a hazai áruért. Ez egyben azt 

is jelenti, hogy a franciáknál a körte éves forgalma új rekordot dönthet az idén, olyannyira, hogy a hazai 

áruból már alig lehet kielégíteni a keresletet. 

Spanyolországban nagyon rájár a rúd a Blanquilla fajtára, a fagyok és az apró méret miatt rengeteg 

volt a minőségi probléma. Ennek a fajtának a fő exportpiacai az utóbbi években Olaszország, Izrael és 

Görögország voltak, csakhogy Izrael idén önellátóvá vált, ráadásul az ottani fogyasztók a nagyobb 

méretű gyümölcsöt kedvelik, amit a spanyol szállítmányokban idén vadászni kell. Görögország is saját 

termelésének növelésére koncentrál, ami egyrészt azt jelenti, hogy kevesebb spanyol árut importál, 

másrészt pedig egyre többet szállít Ciprusra, úgyhogy a derék ibériaiak hosszú távon ezen a piacon sem 

dédelgethetnek merész álmokat. 

A spanyol Conference a szezon első felében igen jó áron nagyon kelendő volt, a kínálatot jóval 

meghaladó kereslet alakult ki. Ez egészen addig tartott, amíg a belga és holland készletek piacra nem 

kerültek, ami olyannyira leverte az árakat, hogy az már a Benelux termelőknek sem kedvezett. 

Hosszabb távon a spanyol exportőrök attól is tartanak, hogy a klímaváltozás miatt a belga és holland 

Conference körték egyre édesebbek lesznek, fokozatosan eltűnik az ízbeni különbség a 

Spanyolországban termesztett gyümölcsökhöz képest, ami azt jelentheti, hogy a spanyol termék 

komparatív előnye csökken. 




