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POZNAŃ - W markecie karp tańszy od hurtu

Zamów

12.12.2007

„Bóg się rodzi karp truchleje” – pod takim hasłem
organizację ekologiczne będą za kilka dni protestowały
przeciwko niehumanitarnemu traktowaniu ryb w punktach
sprzedaży. Truchleć, ale z powodu wysokich cen karpi będą
też klienci.

O tym się mówi
Łódź: Od redakcji
naszemiasto.pl do kibiców
Widzewa i ŁKS Opinii: 45

W Warszawie cena karpia w sprzedaży detalicznej przekroczyła już 20
zł za kilogram. W Poznaniu (w zwykłych sklepach) waha się od 16 do
18 zł.
– Sprzedaliśmy już dwa razy tyle ryby, co w tym samym czasie w
ubiegłym roku. Pozostały towar jest zarezerwowany. Moglibyśmy
sprzedać nawet cztery tony karpia więcej, gdybyśmy go mieli – mówi Lech Klabisz, właściciel hodowli karpi z
Objezierza. Opinie o dużym popycie potwierdza też Roman Madaj, prezes Gospodarstwa Rybackiego w
Bogucinie.
– Sprzedaliśmy już tyle ryb, ile w roku ubiegłym do 17 grudnia. W tym sezonie karpi jest mniej, ponieważ
wiosna była chłodna, a zboża drogie. Cena w sklepie musi być wyższa, gdyż dzierżawa stawów rybnych
ustalana jest w odniesieniu do cen pszenicy. Ta była wyjątkowo wysoka – tłumaczy Roman Madaj.
Hodowcy zwracają uwagę na wyższe ceny hurtowe od detalicznych w marketach.
– Firmy należące do Związku Producentów Ryb zaopatrują największe sieci handlowe. Sprzedawały one
karpie od 8,8 do 10,5 złotych za kilogram. Cena jaką proponuje Tesco to chwyt marketingowy. Ale on
szkodzi producentom i innym sprzedawcom. Przed laty zwróciliśmy się już do Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w sprawie niskich cen. Po kontrolach przyznano nam rację – mówi Krzysztof Karoń, prezes
Związku Producentów Ryb w Polsce.
– Do akcji „Karp” przygotowujemy się z rocznym wyprzedzeniem. Współpracujemy z hodowcami. Stąd taka
cena – mówi Dorota Patejko, rzecznik sieci Auchan. W przyszłym tygodniu wolontariusze z Klubu Gaja
przeprowadzą akcję „Jeszcze żywy karp”. Będzie to protest przeciwko zabijaniu ryb w sklepach. Wypuszczą
też karpia do wody. Klub złoży w Ministerstwie Rolnictwa pismo dotyczące niespójności polskich przepisów o
hodowli i sprzedaży ryb z normami UE.
– Karp winien być zabijany przez wyszkolonego pracownika, w odpowiednim pomieszczeniu – mówi Paweł
Bożek z klubu Gaja.
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- Bogucin: 10,00 zł za kg/ 11,50 zł za kg
- Objezierze: 10,50 zł/ 12,50 zł
- Stawy Milickie: 9,60–10 zł/11,5 zł
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W SUPERMARKETACH

POWIAT OSTROWSKI Poturbowali policjantów

- Tesco: 6,95 zł za kg
- Auchan: 6,94 zł za kg i 9,99 zł za kg (kalibrowany)
- Carrefour: 9,49 zł za kg
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