
Adio, lapte v�dut � b��ur
Incepand cu data de intai aprilie, cota de lapte a intrat in vigoare si in Romania. Cumparatorii care
achizitioneaza laptele crud in vederea procesarii vor cumpara numai de la detinatorii de cota de lapte. In
judetul Sibiu sunt in jur de 5300 de persoane ce detin aceasta cota.
  
  In judetul Sibiu, unde exista in jur de 18.000 de crescatori de bovine, majoritatea procesatorilor de lapte
si-au luat masuri preventive pentru a nu fi luati prin surprindere de introducerea cotei de lapte, cei mai
multi depunandu-si dosarele pentru obtinerea cotei, in timp ce pentru vanzarea directa, sibienii nu s-au
prea inghesuit sa-si ia cota. Dr. Virgil Matei, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Bovine din judetul
Sibiu, spune ca cei care nu si-au depus inca dosarele pentru obtinerea cotei de lapte vor trebui sa astepte
pana anul viitor cand cand vor avea ocazia din nou sa aplice pentru obtinerea cotei. Daca va mai fi cazul,
pentru ca in conditiile actuale foarte multi dintre ei vor disparea. " Restul nu mai pot sa faca nimic anul
acesta. Daca vor cota de lapte pot sa vina anul viitor" , a declarat acesta. In cursul acestei saptamani isi
vor primi concret deciziile pentru cota de lapte de la Unitatea pentru Ameliorare si Reproducere in
Zootehnie Sibiu cei care si-au depus dosarele, urmand ca in saptamanile urmatoare sa inceapa a fi livrate
si deciziile pentru cei aproximativ 8.400 de crescatori de vaci care vor sa isi comercializeze laptele in
piata.
  
  Disparitia crescatorilor
  Multi specialisti in domeniu sunt de parere ca introducerea cotei de lapte va insemna disparitia multor
crescatorii simpli de animale, in special a taranilor care isi cresc vitele in batatura. " Va fi foarte greu in
perioada urmatoare pentru ca omul de la tara nu are cunostiinte" , a mai spus Virgil Matei. Mai mult,
pentru a fi la zi cu cota de lapte, taranii sibieni vor trebui sa-si intocmeasca un caiet in care vor fi obligati
sa consemneze zilnic cat din laptele produs in ograda proprie ramane in gospodarie pentru consum intern,
cat lapte se da la vitei si cat ramane pentru vanzare. In plus, odata cu inceperea lunii aprilie, Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a venit si cu legislatia care stabileste amenzile pentru incalcarea cotei de
lapte. Astfel, vor fi amendati cu o suma cuprinsa intre 1500 si 2000 de lei noi producatorii care vand sau
livreaza lapte fara sa detina cota. De asemenea, tot cu o amenda cuprinsa intre 1500 si 2000 de lei noi vor
fi amendati si cei care livreaza laptele catre un cumparator neaprobat. 
  
  
  Comparativ cu alte judete din tara, cota de lapte primita de judetul Sibiu este una medie, iar specialistii
in domeniu spun ca producatorii sibieni o vor atinge si respecta. 
  Stefan DOBRE
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