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Sezon na truskawki w pełni. Jednak przy obecnej pogodzie może potrwać
krótko. Ceny truskawek jak na razie satysfakcjonują producentów. Na rynku
pojawiły się również pierwsze dostawy krajowej czereśni.
Według Związku Sadowników RP tegoroczne zbiory owoców będą zdecydowanie mniejsze niż rok
temu, a także mniejsze od średniej wieloletniej, a także od zbiorów z poprzedniego
„przymrozkowego” sezonu, czyli 2017 roku.

Sezon na truskawki już jest w pełni. Ceny truskawek utrzymują się na dobrym poziomie.

– Kilka dni temu wielu sądziło, że straty przymrozkowe będą niewielkie. Masowe
osypywanie się zawiązków jest powszechne i dotyczy niemal wszystkich rejonów w naszym
kraju i niemal wszystkich gatunków – informują sadownicy.
Największe straty są w wiśniach i czereśniach. Plony truskawek są w tym roku redukowane
przez obfite opady deszczu oraz presję chorób grzybowych. Strat nie odnotowali plantatorzy,
którzy zainwestowali w nowoczesne odmiany, system ochrony przeciw suszy oraz przymrozkom
i chorobom.
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Ceny truskawek 2019
Jak informuje Rynek Hurtowy w Broniszach, na rynku królują teraz nasze polskie truskawki. Ceny
truskawek satysfakcjonują producentów i wynoszą 5-8 zł/kg. Wygasła już sprzedaż tych owoców
pochodzących z importu.
– Pojawiły się już pierwsze dostawy czereśni krajowej – odmiana Burlat w cenie 12-15 zł/kg.
Podzielone opinie prognostyczne na temat zbiorów i cen, zróżnicowany poziom strat
mrozowych w zależności od rejonu upraw. Równolegle oferowane są czereśnie z Hiszpanii
i Bałkanów w cenie 20-25 zł/kg, które górują nad krajowym Burlatem wielkością – podaje
„Rynek Hurtowy” w Broniszach.

Na upały najlepsze owoce!

Na upały najlepsze są owoce, takie jak truskawki czy arbuzy. Foto AgroFoto.pl, qamilo255

Ze względu na upały świetnie sprzedają się również arbuzy. Spadek cen tych owoców
zahamował się i wynosi obecnie 2,85-3,3 zł/kg za odmiany z pestkami i 4 zł/kg za odmiany
bezpestkowe. Tańsze arbuzy dotrą niebawem na nasz rynek z Bałkanów i Ukrainy.
Rośnie podaż owoców z basenu Morza Śródziemnego takich jak morele, brzoskwinie, nektaryny (5-7
zł/kg). W tym asortymencie producenci krajowi odnotowali spore straty mrozowe.
Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej/Rynek Hurtowy Bronisze/ Związek
Sadowników RP
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