Občianske združenie SLOVENSKY CESNAK
Prečo ? Prečo občianske združenie kvôli
cesnaku? Tuto otázku dostávam v poslednom
čase pomerne často. Aby moja odpoveď mala
nejaký zmysel, musím sa vrátiť asi dva roky do
minulosti,
kedy sa myšlienka občianskeho
združenie objavila po prvýkrát.
Všetko to začalo tým, že sme s priateľmi
narýchlo potrebovali väčšie množstvo cesnaku.
Keďže najrýchlejšia možnosť bol nákup
v hypermarkete, nerozmýšľali sme a kúpili. Až
vtedy som zisti (nakoľko dovtedy som používal
výlučne ten ktorý som dopestoval !) aká je to
podradná kvalita, zvlášť čínskych cesnakov.
Odvtedy sa myšlienka na OZ neustále
vracala a vyvíjala. Dnes to už vnímam inak,
komplexnejšie, a reálnejšie. Podstata je však ta
istá, je treba venovať sa propagácii nielen cesnaku
ale i ostatných plodín dopestovaných na slovensku.
Nielen cesnak ale i ovocie a zelenina je
nám ponúkané s takou reklamou ako by to bola len
výberová kvalita. Mnohokrát je to však úplne inak,
reklama je jedna vec realita iná. Rajčiaky sa
odtrhávajú zelené dozrievajú v debničkách, paprika
- pestujú sa len hybridy ktoré majú dlhú
skladovateľnosť a cesnak sa na náš pult dostáva aj
dvojročný podradnej chuti. Je pravda že je ťažko
posúdiť rozdiel ak nič iné nepoznáme a nemáme
možnosť porovnať to s kvalitnými produktmi priamo od farmárov z poľa.
V obchodných reťazcoch sa objavuje ovocie a zelenina x-tej.TRIEDY, to by vedeli najlepšie posúdiť tí
ktorí mali alebo majú možnosť nakúpiť v Rakúsku, Nemecku, Francúzku. Tam by sa ten istý tovar
pravdepodobne nedostal ani na pult.
Za najväčší problém vnímam u nás problematický trh pre drobných pestovateľov. V okolitých štátoch je
možností ako môže malý pestovateľ umiestniť svoj produkt podstatne viac. Okrem obchodných reťazcov ktoré sú
asi všade, existujú ešťe predaj na tržniciach (kde môžeme zaradiť aj rôzne spôsoby predaja – priamy predaj,
debničkový predaj) a farmársky predaj – ten je z hľadiska kvality asi najlepší ale pre odberateľa asi aj
najkomplikovanejší. – najčastejšie musí si totiž na farmu prísť.
Cesnak je veľmi významnou plodinou. Aj keď sa nekonzumuje vo väčším množstvách , možno ho
zaradiť do všetkých kategórii ktoré poznáme. Môže sa konzumovať čerstvý ale aj upravený (mojou pochúťkou je
pečený), môžeme ho zaradiť do skupiny korenín - v receptoch ho nájdeme asi vo väčšine jedál, ktoré sa u nás
tradične varia a to nehovorím už o jeho pozitívnych zdravotných účinkoch. Je len malo rastlín s tak širokým
blahodárnym účinkom na náš organizmus ako je cesnak.
Neposlednou vecou je to, že cesnak je u nás tradičnou plodinou, ktorá sa v minulosti pestovala nielen
na obrovských hektároch ale prakticky nemohol chýbať v žiadnej záhrade č i záhrade.
Výskum a šľachtenie cesnaku je na slovensku v troskách, veľkí pestovatelia už prakticky neexistujú
a štátu je to jedno (veď lacno dovezieme !?). Pravdou je, že cena dovozu je príliš vysoká. Možno ušetríme par
centov na kile, ale mame aspoň istotu, že to bude podpriemerná kvalita s nadpriemerným masírovaním nášho
ega , že sme si vybrali a kúpili správne.
Cieľom nášho združenie bude predovšetkým zvýšiť informovanosť o všetkom čo sa týka cesnaku.
Budeme sa snažiť o to aby sme dokázali nájsť čo najširšiu skupinu spotrebiteľov a dať ich dohromady s tou
hŕstkou pestovateľov cesnaku ktorí ešte sú (ale aj ďalších plodín). Radi by sme ako združenie prispeli k procesu
šľachtenia, nových rýdzo slovenských odrôd..
Naše občianske združenie je otvorené pre každého kto súhlasí so stanovami. Jednopu z prvých úloh
ktoré budeme riešiť je vlastný web, tak aby všetky informácie ktoré budeme mať boli pre všetkých čo
najprístupnejšie.
Budeme radi ak týmto zaujmem čo i len jedného, z Vás ktorí prejaví záujem o naše združenie.
Zatiaľ Vám všetky otázky odpovieme na emaily.: zdruzenie.slovenskycesnak@gmail.com

