
Emelkedik a műtrágya ára Oroszországban 

A műtrágya gyárak figyelmeztették az orosz farmerekat az áremelkedésre: 2012-ben 
az árak 7-11,5%-kkal nőnek 

Tegnap az "Uralkalij" meghatározta a kálium maximális árát 2012-re az orosz 
mezőgazdasági termelők számára, ami 4700 rubel/tonna lesz. Ez 10,6%-kal meghaladja a 
jelenlegi árat. Az "Uralkalij" az ipari infláció mutatójából indul ki, amely a 
Gazdaságfejlesztési Minisztérium előrejelzései szerint 2012-ben 10,6%-os lesz majd, közölte a 
cég. Amikor Rossztat orosz központi statisztikai hivatal közzéteszi "a mutató pontos értékét", 
az "Uralkalij" is ehhez képest módosítja, írja a cég sajtóközleménye. 

Nem maradnak le mások sem. Az "Uralchem" a 2012 első félévi maximális árak a 
nitrogén műtrágyák – ammónium-nitrát és karbamid – esetén mintegy 7%-kkal, vagyis 
6.770 rubel/tonnára és 9.704 rubel/tonnára, és a foszfát-műtrágya - és ammophos 
diammophos – esetén 11,5%-kal, vagyis 16.507 rubel/tonnára, és 10,8%-kal, vagyis 16.900 
rubel/tonnára emelte meg. A "SZIBUR-műtrágyák" társaság a nitrogén műtrágya árát 
átlagosan 7%-kal növelte. 

Az orosz farmergazdálkodók részére történő értékesítések a műtrágya-gyártók összes 
szállításainak egy jelentéktelen kis hányadát jelentik. Például 2010-ben az "Uralkalij" csak 
29.000 tonna káliumot (teljes termelésének 0,6% -át) adta el a gazdálkodóknak. 
A műtrágyák árazását a farmerok részére az Agráripari Szövetség és az Orosz Műtrágya 
Termelők Szövetsége közötti megállapodás szabályozza, amely 2008-ban jött létre. Az 
Orosz Műtrágya Termelők Szövetsége ajánlásokat tesz az árakra. 
Az új árak a mezőgazdasági termelők számára nem adnak okot örömre. Minden, az 5-6%-
os ipari inflációs rátánál nagyobb árnövekedés mind kritikus fontosságú a gazdaság 
számára, ezt közölte a sajtószolgálaton keresztül Vaszilij Gnyedov, a "Razguljaj" csoport – 
az "Uralkalij" az egyik legnagyobb ügyfele a mezőgazdasági termelők körében – 
beszerzési igazgatója. "Az olyan áremelés esetén csak az Orosz Műtrágya Termelők 
Szövetsége által ajánlott áron leszünk készek vásárolni vagy csökkenthetjük a beszerzési 
mennyiségeket" – hangsúlyozta. A "Ruszagro" cégcsoport képviselője nem volt hajlandó 
megjegyzést fűzni hozzá. Az műtrágyák áremelkedése hatással lesz a mezőgazdasági 
termelők jövedelmezőségére, de aligha vezethet a fogyasztás csökkenéséhez, mondta 
Andrej Szizov, a "Szovekon" elemző központ ügyvezető igazgatója. A mezőgazdasági 
termékek árai már történelmileg szokatlanul magas szintűek, de a termelési költségek 
növekednek: a vetőmagokon és műtrágyákon kívül drágulnak a gépek és berendezések, 
növekednek a vasúti díjak is, sorolja fel a szakértő. 

2009-ben a műtrágya gyártói a gazdák kedvébe jártak és nem emelték az árakat. 
2010-ben például az "Uralkali" 4.250 rubel/tonnára csökkente a kálium árát a 
farmergazdák számára, vagyis 6,5%-kal a képlet alapján kiszámított árhoz képest. Hogy 
készen állnak-e a cégek egy ilyen lépésre 2012-ben, még nem világos, mert a képviselőik 
egyelőre nem nyilatkoznak. A Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálatnak az áremelés 
miatt még nem panaszkodnak a mezőgazdasági termelők. 
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