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Jakie ceny owoców i warzyw 2019?
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Rekordowe upały i przedłużająca się susza dają się we znaki rolnikom oraz
hurtownikom. Na rynkach hurtowych i targowiskach widoczny jest spadek
podaży i jakości oferowanych produktów. Jak w tej sytuacji wyglądają ceny
owoców i warzyw 2019?
To bardzo trudny czas dla rolników i hurtowników. Afrykańskie upały i przedłużająca się susza
znacznie utrudniają im prace. Na rynku krajowym widoczny jest spadek podaży i jakości oferowanych
owoców i warzyw.

Ceny owoców i warzyw 2019
Na Rynku Hurtowym w Broniszach warzywa i owoce bardzo szybko dojrzewają. Jak będzie wyglądał
dalszy przebieg letniego sezonu handlowego? Uzależnione jest to od warunków pogodowych w ciągu
najbliższych tygodni.
– Warzywa i owoce bardzo szybko dojrzewają pojawiając się na Rynku falami by nagle
zniknąć pozostawiając dziurę podażową. Handlowcy narzekają na niski popyt nawet na
arbuzy, które powinny w tym momencie być hitem sezonu. Wszystko przez rekordowy upał,
który zniechęca do wyjścia z domu na zakupy – informuje Rynek Hurtowy w Broniszach.

Drogie warzywa

fot. Fotolia
Ceny owoców i warzyw 2019: rekordowo droga jest w tym roku pietruszka
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Na rynkach hurtowych widoczny jest przyspieszony proces wymiany ubiegłorocznych
warzyw gruntowych na młode. Pietruszka w rekordowo wysokiej cenie (12-15 zł/kg). Skąd ta
cena? Pietruszki jest mało, a młoda jeszcze nie dorosła do obcięcia i kosztuje 3,5 – 4,5 zł/pęczek
(średnio 5 korzeni z nacią).
Wzrosła również ceny krajowych ziemniaków młodych (Irga i Arrow – o białym miąższu) 1,86-2,35
zł/kg. Drogi jest również szpinak 5-6 zł/kg oraz koperek 1,2-1,5 zł/pęczek. Susza i upały wpłynęły na
spadek podaży i jakości młodej kapusty białej (3-3,5 zł/szt) a także kalafiora (3-4,5 zł/szt).

Po ile owoce?
Ceny truskawek plasują się na poziomie od 4,5 do 9 zł/kg. Dużym zainteresowaniem cieszą się
krajowe czereśnie (3,5 do 7 zł/kg). Na rynku pojawiły się również borówki amerykańskie (28 zł/kg).
Pierwsze wiśnie w tym roku jak na razie drogie (8-9 zł/kg). Znacznie potaniały arbuzy – typowo
letnie owoce z Włoch i Grecji (1,8-2,3 zł/kg). Na Rynek Hurtowy w Broniszach dotarły już pierwsze
dostawy winogron z Sycylii (13-14 zł/kg).
Źródło: Rynek Hurtowy w Broniszach
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