Nắng nóng, bà con Bến Tre bán dừa không xuể

TT - Ngày 30-4, ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến Tre, cho biết giá dừa uống nước đang có
sự biến động tăng mạnh so với thời gian trước. Nguyên nhân giá dừa tăng là do nắng nóng, nhu cầu uống
nước dừa tăng cao.

Cụ thể, hiện dừa uống nước các loại tại các cơ sở thu mua có giá 60.000-70.000 đồng/chục (12 trái), tăng
20.000-30.000 đồng/chục, dừa xiêm xanh giá 90.000-100.000 đồng/chục, dừa dứa 12.000-15.000
đồng/trái.
Tuy giá dừa tăng mạnh nhưng nguồn dừa không đủ để cung ứng. Khách từ các tỉnh phía Bắc và miền
Trung đặt hàng qua email của Hiệp hội Dừa Bến Tre tăng nhiều.
Tuy nhiên, các đại lý chỉ giao hàng cho các hợp đồng cũ và nhận thêm một số khách hàng mới với số lượng
ít. Do cung không đủ nên một số nơi thương lái mua thêm dừa non (loại dừa lấy dầu) để bán dừa uống
nước.
Ông Nguyễn Văn Trí, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cho biết hiếm khi giá dừa xiêm tăng cao như
hiện nay, mỗi trái dừa có những thời điểm bán được gần 10.000 đồng.

Do dừa mỗi tháng bán một lần, nhiều nông dân trồng dừa đã bán luôn những trái dừa non với giá cao ngất
ngưởng. Người dân trồng dừa cho rằng trong giai đoạn hiện nay, việc bán dừa non vừa được giá cao vừa
giúp cây có sức để chống chọi với đợt hạn, mặn nên ai cũng đổ xô bán.
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