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PONUDBA IN CENE SLADKORJA
Kljub temu da je da je čas intenzivnega krmljenja čebeljih družin za pripravo na
zimo, še razmeroma daleč in da je pred tem obdobjem pred nami še celotna pašna
sezona, smo se vseeno odločili, da pripravimo pregled trga s sladkorjem v Sloveniji.
Pri tem smo zajeli večje ponudnike, kateri so na trgu in kateri so bili z nami
pripravljeni deliti informacije.
Ukrepi, ki so tako pri nas kot v svetu sprejeti za preprečevanje širjenja virusa Covid19 so že in bodo tudi v prihodnje vplivali na cene sladkorja. Nekateri prodajalci
imajo dovolj zalog sladkorja nekateri sicer manj, so pa vsi v navezi s svojimi
dobavitelji. Potrebno pa je podariti da so nekateri prodajalci že dvignili cene
sladkorja. Le so v primerjavi z lanskim letom ponekod višje za nekaj centov na kg,
večina ponudnikov pa napoveduje da bodo cene sladkorja v prihodnjih tednih še
narastle. Ali bo trend naraščanja cen prisoten tudi v poletnem času, ko čebelarji
kupujemo večje količine sladkorja za zimsko krmo ne vemo in v tem trenutku ne
moremo napovedati, bomo pa trg s sladkorjem vsekakor še spremljali. Naj omenim
da smo tudi na tem področju v stalni povezavi z MKGP in drugimi službami in da vas
bomo o vseh spremembah pravočasno obveščali.
V kolikor se boste že sedaj odločili za nakup sladkorja obvezno prej kontaktirajte
ponudke, da se dogovorite glede načina prevzema ter tudi cene sladkorja, saj so vse
cene navedene v tabeli veljavne na dan 30.3.2020 in se lahko v prihodnjih dneh in
tednih še spreminjajo. Prav tako vas pozivamo da pri nakupu in prevzemu sladkorja
dosledno spoštujete priporočila in nasvete vlade za preprečevanje širjenja korona
virusa.
Več o sami ponudbi si lahko ogledate na tej povezavi: :
http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/10757
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