BIOKONZULT

®

plus s.r.o

mail: info@biokonzult.sk
www.biokonzult.sk

„SLOVENSKY“ CESNAK !? – skoro nepestovaná plodina
Cesnak je plodinou ktorá nás sprevádza už od nepamäti V našej slovenskej kuchyni ma
nezastupiteľné miesto. Veď kto by si dokázal predstaviť klobásky bez cesnaku, či dobrý guľášik
v ktorom nie je cesnak či iné nepreberne množstvo jedál kam cesnak jednoducho patrí.
Na druhej strane sa zdá že sme si cesnak prestali úplne
vážiť. Vymenili sme ho za lacnejší (!?) čínsky či španielsky. Ale je
tento cesnak skutočne lacnejší ?. Ak porovnáme cenu za kilogram
tak určite áno. Avšak nie je kilogram ako kilogram . Ako to myslím
? Veľmi jednoducho. Váha je jedna vec ale obsah aromatických
látok niečo iné. V závislosti na odrode sa naše odrody pohybujú
v obsahu týchto látok niekde 3-6x vyššie ako je to u čínskeho
cesnaku. A pokiaľ sa na to podívame z tejto stránky tak potom je
ten náš omnoho lacnejší. O tom že čínske a španielske cesnaky
sú menej kvalitné asi nikoho netreba presviedčať, ale tato situácia
nie je ľahko riešiteľná aspoň nie dovtedy kým si to neuvedomí
v prvom rade spotrebiteľ. Čínskym robotníkom (čo sa týka ceny
práce ) budeme ťažko konkurovať aj keď patríme v európe medzi
krajiny s nízkymi mzdami. Preto bude kilogram cesnaku z číny asi
stále lacnejší.
Skúsme však vsadiť na overenú kvalitu našich odrôd. Hľadajme v obchodoch náš cesnak.
Pozor však na podvodníkov. V čechách kde je pestovanie cesnaku na omnoho vyššej úrovni sa
v posledných rokoch vyrojilo veľa podnikavcov ktorí nakupujú čínsky a španielsky cesnak a predávajú
ho ako český a dokonca ho označujú českými odrodami. Spotrebiteľ je samozrejme sklamaný pretože
v snahe kúpiť kvalitný cesnak stále kupuje čínsky a španielsky. Cesta je len jedna cesnaku kupovať od
overených obchodníkov alebo ešte lepšie od samotných pestovateľov. Tí Vám na požiadanie určite
poskytnú nielen všetky potrebne informácie ale určite Vám na požiadanie umožnia i prezretie porastov
cesnaku so všetkým čo k tomu patrí. umožnia nie
Na našich stránkach by sme sa radi venovali problematike
cesnaku či už predaju, pestovaniu, problémom pri pestovaní ale
možno neskôr aj pri zabezpečovaní sadby či predaja konzumného
cesnaku . Čo ma viedlo k tomu aby som sa tomu začal venovať
i takýmto spôsobom. V prvom rade reakcie niekoľkých mojich
priateľov. Cesnak pestujem snáď od „nepamäti“ Zatiaľ som ho
nepestoval komerčne , vždy viac menej pre seba a par blízkych
ľudí. Keďže pestujem cesnak iba s overenej sadby aj výsledný
produkt je tomu kvalitatívne úmerný. Verím že ak sa nám podarí
zvládnuť ekonomiku pestovania cesnaku (z pohľadu na lacný čínsky cesnak) budeme Vám vedieť
ponúknuť cesnak aj z vlastnej produkcie a v úplne inej kvality akú kupujete doteraz.
Zatiaľ sa Vám prostredníctvom týchto stránok budeme snažiť ponúknuť čo najviac informácii
o cesnaku. Na našej stránke budeme postupne uverejňovať čo najviac informácii o cesnaku a jeho
pestovaní. V prípade že budete mať akékoľvek otázky kontaktujte nás cez náš WEB cez sekciu
PORADNA prípadne cez email info@biokonzult.sk Veríme že postupne nájdeme dostatok priaznivcov
ktorých táto problematika zaujme a postupne začneme vnímať to čo je pre nás dobré a kvalitné.
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