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Cesnak miestami stojí už šesť eur a bude
drahší
Jozef Sedlák | 13.01.2010 06:29

Cesnak už niekoľko týždňov láme cenové rekordy, stáva sa z neho
vzácny tovar. Podľa prieskumu Pravdy kilogram v utorok predávali
od 3,39 po 6 eur (do 180 korún).

Cena cesnaku dosahuje rekordnú úroveň. Na trhu je ho nedostatok.
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Na Slovensku ešte nebol taký drahý a obchodníci pripúšťajú
zdraženie až k hranici 7 eur (210 korún) za kilogram. Cesnaku je vo
svete málo, pretože Čína, najväčší svetový pestovateľ, znížila
výmeru o polovicu. Na Slovensku sa cesnak vo veľkom už nepestuje.
Cesnak zdražel už v novembri, keď podľa Štatistického úradu
priemerná cena stúpla o 28 centov (8,40 koruny). V decembri cena
znovu vzrástla, presné ceny zverejní v stredu Štatistický úrad.
„Treba sa pripraviť na to, že ceny cesnaku sa ešte zvýšia,“ odhaduje
Karel Malý, konateľ spoločnosti Čeroz, ktorá zásobuje cesnakom
slovenské obchodné reťazce.
Ceny cesnaku na Slovensku
mesiac

cena

**január 2009***

3,22 € (96,90 Sk)

**október 2009***

3,14 € (94,70 Sk)

**november 2009***
**január 2010****

3,42 € (103 Sk)
3,39 – 6 € (103 – 180,80 Sk)

*ŠÚSR, **prieskum Pravdy v maloobchodných predajniach
Na bratislavských trhoviskách spotrebiteľ za kilogram cesnaku
zaplatil v utorok od 5,5 do 6 eur, v obchodných reťazcoch bol cesnak
o jedno až dve eurá lacnejší. V malom 200-gramovom balení však
vychádza kilogramová cena na 6 až 6,36 eura. V obchodoch, ale aj
na trhoviskách Slovenska sa predáva prevažne cesnak dovezený
z Číny.
„Kúpte si cesnak, lebo bude ešte drahší,“ ponúkal včera predavač na
najznámejšom bratislavskom trhovisku. V ponuke mal čínsky aj
domáci cesnak. Na otázku o pôvode domáceho cesnaku, odpovedal,
že je z Maďarska. „To je vlastne, akoby bol zo Slovenska,“
ubezpečoval Pravdu predajca.

„Domáci cesnak je vzácny ako šafran. Kedysi slovenský juh voňal
cesnakom, dnes ho pre veľkoobchod nepestuje nik,“ vysvetlil Tibor
Paulis, nákupca zeleniny z Marcelovej. Profesionálni zeleninári
cesnak nevysádzajú na slovenských poliach už viac ako desať rokov.
Číňania totiž začali predávať túto zeleninu pod tridsať korún za
kilogram. Slovenskí pestovatelia nevedeli konkurovať, známe
cesnakárske obce ako Zemné, Kolárovo, Komoča a Abrahám už
cesnak roky neprodukujú. Pestujú ho už len záhradkári.
Práve nízke ceny boli dôvodom, prečo čínski roľníci znížili o polovicu
výmeru cesnaku. Vzápätí ho skúpili čínski špekulanti, ktorí vyhnali
jeho cenu na desaťnásobok. Rastu cien pomohla fáma, že cesnak
lieči prasaciu chrípku. „Čína produkuje 70 percent cesnaku na svete.
Nie je nádej, že ceny klesnú, väčšina produkcie cesnaku pochádza
z jesennej výsadby,“ predpovedá Vladimír Dugovič zo spoločnosti
Zelseed, ktorá dodáva na trh sadivo cesnaku.

