
Comerciantii umbla cu rosia vopsita
Daca ar fi sa ne luam dupa comerciantii de "trufandale" din Piata Cibin, rosiile s-au copt doar in solariile
din Oradea, iar ciresele, doar la Arad. Pentru ca stiu ca cea mai cautata este marfa romaneasca, pietarii au
gasit solutia: spun ca au venit cu rosiile sau cu ciresele de la "mama lor ", din Oradea sau din Arad.
Culmea, desi cei care ies cel mai repede cu rosii Romanesti sunt agricultorii din zona Olteniei, mai ales
cei din Corabia, ei nu sunt inca pe piata. Explicatia este simpla: nici macar in solar Rosia nu e rosie, iar
comerciantii umbla cu... rosia vopsita, adica o aduc din strainatate si o vand ca trufanda romaneasca. 
  
  Un kilogram de cirese, mai scump decat un kilogram de carne
  
  Ciresele expuse in Piata Cibin s-au cam stricat de cand isi asteapta cumparatorii. Cu 30 de lei per
kilogram, putini sunt cei care se incumeta sa isi satisfaca pofta. Foarte greu i-a fost si unei doamne pe
care am intalnit-o in piata sa ii explice copilului cam cat este de scump sa ii poata cump[ra. Nu a reusit si
cu greu s-a dus catre comerciant sa ii ceara cateva cirese. "Cam de 10 lei ", i-a spus celei care statea in
spatele cantarului. M-am apropiat si am intrebat-o pe comercianta de unde a adus ciresele. "Din Arad ",
imi spune. Ciresele sunt cam moi, asa ca imi mut privirea catre un alt vanzator. Culmea! Şi el a adus
marfa tot din Arad. Şi altul la fel! Şi probabil tot in Arad au stabilit si pretul: la toate mesele ciresele costa
30 de lei. 
  
  Rosii, toate din Oradea
  
  Convinsi fiind ca ciresele s-au copt doar in Arad, incercam sa cumparam rosii romanesti, de preferat nu
din cele din care am cumparat saptamana trecuta si care sunt tot asa de tari precum piatra, desi au fost
tinute cateva zile la caldura. Ne incercam norocul la o doamna, care nu are nicidecum aspectul unei femei
care munceste in solar. Are unghii lungi cu care nici poarta solarului nu ar reusi sa o deschida. "Haideti la
rosii. Rosii romanesti ", ne-a invitat femeia de cum ne-am apropiat. intrebam unde s-au facut rosiile si
raspunsul vine prompt: "Sunt din solar, de la Oradea venim ". 
  
  La cateva mese departare, rosiile arata la fel, dar sunt asezate in doua gramezi separate: unele sunt "de
Romania " si celelalte sunt din Italia. Singura diferenta o face pretul: un kilogram de rosii din Italia costa
8 lei, iar un kilogram de rosii "de Romania " - 9 lei. Şi, bineinteles, cele romanesti erau aduse din Oradea.

  
  Agricultorii cedeaza pietei
  
  Din ce in ce mai multi fermieri aleg sa cultive doar rasaduri, acestea urmand sa fie vandute in
strainatate, cultivate acolo. Rezultatul este ca noi platim mai mult pe legumele care la un moment dat se
vor intoarce inapoi in tara. Practica este mai des intalnita in randul fermierilor din sud, din judetele situate
mai aproape de granita. 
  
  Reprezentantii agricultorilor spun ca este foarte scump sa cultivi un hectar de rasaduri, circa 14.000 de
euro. Estimarea s-a facut luand in calcul folia protectoare necesara (2.500 de kilograme), semintele
(40.000-50.000), reparatiile solarelor afectate de ninsorile si vijeliile din sezonul rece, substantele cu care
sunt tratate plantele, ingrasamintele folosite, munca investita, costul curentului electric si al apei pentru
irigatie, precum si al combustibilului necesar pentru transportul plantelor. Iar cand vine vorba despre
legumele din solar, costurile sunt si mai mari. Tocmai de aceea, tot mai putini sunt cei care se ocupa de
cultivarea legumelor pentru a le aduce apoi in piete, explicatia fiind ca nu mai renteaza, dat fiind faptul ca
pe langa costurile de productie, se adauga si cele de transport, precum si chiria pentru cei care stau cu
marfa in piata.
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