
100-zal egyenlőnek véve az egyes termények ter
mésmennyiségének jelzőszámai a folyó évben a 
következők: búza 95 (1927-ben 97), rozs 95 (101), 
árpa 96 (98), zab 94 (94). A zab kivételével tehát, 
melynek termése a tavalyival egyenlő, a többi ter
mények terméseredménye kevesebb, mint a ta
valyi termés és kisebb mint tíz év átlagos termése. 

Franciaországban az első hivatalos becslés 
szerinl a folyó évben 75*57 millió q búza, 8*98 m i l 
lió q rozs, 0*99 millió q kétszeres, 11*56 millió q 
árpa és 48*81 millió q zab termett. Mennyiség te
kintetében a termés nem teljesen kielégítő, minő
séget és fajsúlyt nézve ellenben, különösen a bú
zánál igen kiváló. 

Egyiptom 1928/29. évi pamutterméséi 3*09 
millió q-ra becsülik. Ez a terméseredmény 14*0%-
kal nagyobb, mint az 1927/28. évi termés és 4*7%-
kal nagyobb, mint az 1922/1926. évi átlagos ter
més. 

Spanyolországban a legutóbbi előzetes becslés 
szerint az olívaolaj és a szőlőtermelés a folyó 
évben meglehetős gyenge eredményt fog felmu-
taíni. A nyári tartós szárazság és a virágzás ide
jén beállott erős esőzés, továbbá a mult évi nagy 
termés reakciójaképen bekövetkezett kimerültség 
az oka annak, hogy az olívaolaj az idén gyenge 
termést ad. A folyó évi termést ugyanis csak 1*85 
millió q-ra becsülik, ez a terméseredmény az előző 
évinek (6*66 millió q) mindössze 27*8%-át teszi k i . 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az előző év 
olajtermése kivételesen bőséges volt s a tavalyi 
termés még a termelők, illetve a kereskedők bir
tokában van. Az utolsó 20 év alatt ennél kisebb 
olajtermés csak kétszer volt és pedig 1910/11-ben 
(1*09 millió q) és 1912/13-ban (0*63 millió q). — 

Az időjárás kedvezőtlensége folytán a musttermés 
is al ig fogja elérni a 16*21 millió hl-t, úgyhogy az 
1927. évi termésnek (28*33 millió hl) mindössze 
csak 57*2%-át adja. Szerencsés körülmény, hogy 
az 1927. évben a szüret igen jól sikerült. 

Japán területén az utolsó adatok szerint a 
tavaszi selyemgubótermelés eredménye 185*82 m i l 
lió kg-ot tesz k i , vagyis 7%-kai többet, mint az 
eddig legjobb eredményűnek ismert 1927-ben 
(173*36 millió q). Sokkal kedvezőtlenebbnek Ígér
kezik ellenben az őszi termelés eredménye. Becs
lés szerint az idei őszi gubótermés 151*28 millió q 
lesz, szemben az 1926/27. évi 168*34 millió q-val, 
úgyhogy a csökkenés 10%-os. Az itt mutatkozó 
hiányt még a tavaszi, rekordszámba menő gubé)-
termés eredménye sem egyenlíti k i s így végered
ményben az előző évi egész terméshez viszonyítva 
mintegy 4*5 millió kg-os csökkenés fog előállani a 
gubót érmésben. 

Az előzetes termésbecslések szerint a gerebe-
nezett lenrost valószínű terméseredménye Észt
országban 91 ezer q, Finnországban 12 ezer q, Lett
országban 149 ezer q és Litvániában 400 ezer q 
lesz. A terméseredmény csak Litvániában haladja 
meg (19*2%-kai) az előző évi termésmennyiséget; 
a felsorolt többi országok mindegyikében (25*3— 
5*7%-kai) kisebb lesz az idén a lenrost termése, 
mint 1927-ben volt. Németalföldön már igen jó 
lenrosttermésre van kilátás, amennyiben a má
sodik becslés szerint az idén 140 ezer q lenrostra 
számítanak, mely termésmennyiség nem kevesebb, 
mint 154*5%-kai meghaladja az 1925. évi termést 
és 65*9%-kal nagyobb, mint az 1922/26. évek átla
gos termése. 

A kalászosok idei terméseredménye Európában. 
Résultats de la production des céréales en Europe, 1928. 

A kalászosok idei terméseredménye, mint azt 
a Római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet 
augusztus havi füzetében közzéteszi, nemcsak ha
zánkban, hanem lehet mondani egész Európában 
kedvező volt. 

A táblázatban látható, hogy a fontosabb euró
pai államok közül a búzában az idei termés csak 
Angliában, Portugáliában és Spanyolországban 
maradt el a tavalyi terméstől. Mindhárom említett 
országban a búzatermés alatta maradt továbbá az 
1922—1926-os évek átlagtermésének, mégpedig 
Angliában 20*3%-kai, Portugáliában 66*6%-kal és 
Spanyolországban l * l % - k a l . Katasztrofálisnak a 
termés csak Portugáliában mondható, itt azonban 
a búzatermés Európa ellátása szempontjából nem 
számottevő, tehát ez a 66*6%-os csökkenés csak 
Portugália közgazdaságát sújtja. Viszont az öt év 

átlagos terméséhez viszonyítva Görögország ezidei 
búzatermése 68*3%-kai, Bulgáriáé 55*5%-kai, M a 
gyarországé 38*2%-kai és Olaszországé 16%-kai 
volt kedvezőbb. A búzatermés átlagos nagyságát 
tekintve, ez a termésnövekedés legszámottevőbb 
Olaszországban és hazánkban. 

A rozs ez évi termésmennyisége az ötévi átla
gos termésmennyiséget legkevésbbé szintén Por 
tugáliában közelítette meg, itt a csökkenés 43*7%. 
Az átlag alatt maradt még a rozstermés Németal
földön (10*9%), Belgiumban (2*1%) és Spanyolor
szágban (1*6%). Számottevő viszont a rozstermés
nél az emelkedés az ötéves átlaggal egybevetve 
Görögországban (102%) és Bulgáriában (49*3%). 

Az árpában is Portugália termése volt a leg
gyengébb, 33*l%-kal kevesebb, mint az ötéves át
lag. Gyenge volt még az árpatermés Belgiumban 



Európa 1927/28 évi kalászos terméseredménye.1) 

Résultats de la production des céréales en Europe en 1927/28. 
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ezer métermázsában — en milliers de quintaux métriques 

Anglia — Angleterre 14.678 14.458 12.203 9.878 8.758 9.531 14.170 13.656 13.767 
Ausztria — Autriche 2.328 3.121 3.136 4.185 4.905 4.770 1.696 2.381 2.741 — — — 
Belgium — Belgique 3.498 4.430 4.315 5.164 5.551 5.060 859 908 775 6.395 6.692 6.477 
Bulgária —Bulgarie 8.943 12.886 13.908 1.534 2.094 2.291 2.130 3.057 3.408 1.033 1.086 1.362 
Finnország — Fin

lande 220 221 252 2.886 2.912 2.891 1 305 1.214 1.355 5186 5.387 5.294 
Görögorsz. — Grèce 2 675 4.383 4.502 294 615 594 — — — 645 1.027 1.215 
Luxemburg — Lu

xembourg .. 107 191 203 84 90 84 40 39 38 367 401 369 
Magyarország — 
Hongrie 17.450 20.988 24110 7 238 5.681 7.980 5.012 5.157 5.801 3.369 3.268 3.256 
Málta — Malte .. 74 80 79 — — — 57 66 68 — — — 
Németalföld — Pays-

Bas 1.526 1.387 1.690 3.903 3.453 3.520 734 659 799 3.032 3.320 3.457 
Olaszország —Italie 55.418 53.291 64.309 1.593 1.508 1.664 2.235 2.056 2.449 5.565 4459 7.340 
Portugália — Portu

gal 2.983 3.115 1.790 1.247 1.188 868 438 432 329 907 802 563 
Románia— Rouma

nie 26.136 26.327 31 000 2.236 2.368 2.987 13.482 12.617 16.192 9.510 8.681 10.037 
Spanyolorsz. — Es

pagne 38.840 39.415 38.401 6.807 6.735 6.701 20.392 20 079 19.983 5.311 5.692 5.360 
Svájc —• Suisse .. 1.344 1.550 1.623 406 404 433 117 122 123 407 418 418 

l) Franciaország kalászos terméséről csak előzetes becslés van és Oroszországra vonatkozólag nin
csenek adatok. — Il Wy a pas de chiffres pour la France et la Russie. 

110 8%), Angliában (3*6%) es Spanyolországban 
(2%), ezzel szemben Bulgáriánál 60%-os, Romá
niánál 20*1% és Magyarországnál 15*7 %-os emel
kedést tapasztalunk. 

A zabtermés szintén Portugáliában sikerült a 
legkevésbbé, az ötéves átlaggal szemben a csökke
nés 61*1 %-os. Visszaesés állapítható meg még M a 
gyarországnál (3*5%) és Angliánál (2*9%). Magyar
országnál a visszaesés nem a zabtermés gyenge 
eredményével, hanem a zabbal bevetett terület 
folytonos csökkenésével magyarázható. Ezze l el
lentétben hatalmas a zablermés emelkedése Görög
országban (88'4%) és Olaszországban (31*9%). 

A kimutatásban fel nem sorolt fontosabb 
európai államok közül a Nemzetközi Intézet 
augusztusi füzete megemlíti, hogy Németország
ban és Lengyelországban a kalászosok termésered

ménye jobb az ötéves átlagtermésnél, de a tavalyi 
terméseredménynél gyengébb. A Cseh-Szlovák köz
társaságban a búzatermés eredménye körülbelül 
ugyanolyan, mint a megelőző gazdasági évben, a 
rozs-, az árpa- és a zabtermés ellenben egy kissé 
a tavalyi terméseredmény alatt maradt. A Sz. H . 
Sz. államban viszont éppen úgy, mint Magyaror
szágon, Romániában, Bulgáriában és Görögország
ban kitűnően sikerült a kalászosok termelése. 
Franciaország és Oroszország kalászos termésének 
eredményéről a Nemzetközi Intézet emiitett füzete 
nem emlékszik meg. 

Ez a kis összefoglaló ismertetés egyik fontos 
és állandó gazdasági problémánkat világítja meg: 
hazánk búzatermésfeleslegének sikeres külföldi 
elhelyezése kérdését. 




