
La 100.000 de lei bucata, Pofta de pepene, pus�� cui
? La piata Cibin tocmai au sosit comerciantii de pepeni din Dolj .
  
  O data intrati in luna iulie, au aparut si in piata gramezile cu pepeni asezate frumos la soare. Primii
negustori de pepeni au ajuns ieri dar nu au apucat sa inregistreze vanzari prea mari pentru ca a aparut si
concurenta. Ironia este ca toti cei ce vand pepeni sunt din judetul Dolj.
  Spre deosebire de anul trecut, cand pretul unui kilogram de pepene a inceput de la 25.000, anul acesta,
pretul de plecare este de 20.000, o bucata ajungand de cele mai multe ori la o suta de mi de lei.
Producatorii nu ravnesc la profituri prea mari. 
  
  Ploi otravitoare
  Familia Constantin vine de doi ani la Sibiu pentru ca aici spera sa vanda mai multi pepeni decat ar fi
vindut in Dolj. O problema care s-a ivit anul acesta nu este seceta, dimpotriva, ploile, care cele mai multe
au fost otravitoare. Unii dintre cei veniti au ales Sibiul pentru ca aici au rude si ?asa mai putem face si
noi o baie" , dupa cum declara Paraschiva Nuta. Pentru familia acesteia, singura sursa de venit este
agricultura si cu toate acestea reuseste sa duca o viata decenta. 
  Pentru ca pepenii sa ajunga sa arate asa cum ii vedem in piata nu au nevoie doar de apa, ci trebuie
stropiti cu diferite substante pentru crestere si impotriva anumitor boli. Invistitia poate ajunge la 40-50
milioane de lei, bani pe care nu sunt siguri ca ii vor recupera.  "Chiar daca viata e grea, nici nu ma
gandesc sa plec in Spania" , declara un vanzator de pepeni.
  
  Pe uscat
  La ora 12:00, unii inca nu vandusera nimic, iar altii, abia cate un pepene, doi.  "Ieri nu au fost lubenite si
o mers mai bine, da? azi noapte o vint toti" , spune Ghita, unul dintre oltenii din piata.
  Cei prezenti azi in piata isi vor petrece noaptea alaturi de pepeni, fie pe o saltea de burete, fie pe saltele
cu paie. Nu se tem de capriciile vremii si nici de hoti. Banii ii tin asupra lor peste noapte,  "la ciorap sau
la brau"  spune un barbat, care tocmai se ridicase din spatele unei gramezi de pepeni. Din profitul
vanzarilor dintr-o zi, taranii trebuie sa plateasca chiria, 150.000 de lei pe zi si cantarul, 30.000 de lei. 
  Pentru a-si transporta recolta, daca nu au propriul camion, taranii apeleaza la persoane autorizate. Costul
unui transport variaza de la un million si jumatate, la patru milioane, in functie de cantitatea transportata. 

  
  Roxana ADAM
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