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Cirokföld: Európában folytatódik a növekedés

Immár második éve, hogy Európában nő a cirok termőterülete. A cirok szakmaközi egyesület, 
a Sorghum ID által közzétett adatok szerint az európai termelők egyre nagyobb érdeklődést 
mutatnak a ciroktermesztés irányában. A 28-ak Európájában 2019-ben a cirokkal bevetett 
termőterület nagysága 174 000 ha, ami 19%-os emelkedést jelent 2018-hoz képest. Hasonló 
tendencia figyelhető meg a takarmánycirok esetében is, amelynek termőterülete 18%-kal 
emelkedett, és a becslések szerint eléri a 86400 hektárt. 

Európai szintű tendencia…
2018 végén/2019 elején a csapadékhiány megnehezítette a repce és a búza vetését az 
Európai Unióban, így a termelők alternatív megoldást kerestek. Mivel a tavaszi vetésű cirok 
vízigénye alacsony, gyorsan népszerű megoldássá vált. Ez történt Franciaországban is, ahol 
a szemes cirok vetőterülete 17, a takarmányciroké pedig 20 %-kal nőtt, megerősítvén ezzel a 
helyét az európai termelés csúcsán. 
Közép-Európában jelentős területnövekedést figyelhetünk meg Romániában (+19%), Magya-
rországon (+ 50%) és Ausztriában (+ 30%). A 2018-as jó hozamok, illetve a sokszínű fajtakínálat 
vonzóvá tette a termelők körében a cirkot. 

… ami az EU-n kívül is megfigyelhető 
Ukrajnában a szemes cirok vetőterülete 25%-kal nőtt, és elérte az 54 000 hektárt. 
Oroszországban hasonló tendencia figyelhető meg annak ellenére, hogy nem rendelkezünk 
megbízható adatokkal. Iránban, ahol a Sorghum ID szintén promóciós kampányt folytat, idén 
65000 ha (szemes + takarmány) cirokkal számolunk, ami 2018-hoz képest 40% emelkedés. 

Várható mennyiségek  
A termőterület növekedésével párhuzamosan a megtermelt mennyiség növekedésével is 
számolhatunk, erről azonban még korai lenne nyilatkozni. Azt már előre jelezhetjük, hogy a 
cirok szempontjából Közép- és Kelet-Európában kedvezően alakultak az éghajlati tényezők, 
míg Nyugat-Európában az aszály és kánikula többszöri együttes előfordulása negatívan 
hatott a cirok fejlődésére. A volumenek idei alakulásával kapcsolatban a betakarítást  
követően tudunk majd az európai kontinens egészéről megfelelő képet adni.
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