
Explodeaza pretul oualor
Pretul oualor aproape ca s-a dublat si in Sibiu. De la 0,4 - 0,5 lei/bucata acestea au ajuns in
supermarket-urile sibiene sa se vanda cu 0,8 - 0,9 lei/bucata. Aceasta in conditiile in care se vorbeste deja
de o criza a oualor si se apropie sarbatorile de Pasti, cand consumul de oua este mult mai ridicat decat de
obicei. Din acest motiv, sibienii se tem ca un ou va costa in saptamanile care vin peste 1 leu bucata.
Cauzele care au dus la cresterea preturilor sunt majorarea preturilor la furaje, la energia electrica, la
medicamentatie si noile reguli europene, care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie si care privesc
imbunatatirea conditiilor pentru gainile ouatoare. Pentru judetul Sibiu, se mai poate lua in calcul inca o
cauza decisiva: reducerea semnificativa a efectivelor de gaini ouatoare din ultimii ani.
  
  Pretul oualor s-a dublat rapid in ultima vreme, astfel ca in supermarket-uri pretul duce spre un
leu/bucata. Ceva mai ieftin, insa nu foarte mult, 0,7 - 0,8 lei, se mai gasesc in pietele din oras. Sibienii
spun ca, in acest an, au scazut si cantitatile de oua aduse spre comercializare. Acestia spun ca pretul
oualor va continua sa creasca, deoarece se apropie sarbatorile de Pasti. Asadar, in aceasta perioada
cumpararea oualor da mari batai de cap.
  
  in judetul Sibiu, consumul anual de oua este de circa 500.000, din care 400.000 de oua provin din ferme
specializate si 100.000 de oua din gospodariile populatiei.
  
  Mai putine gaini ouatoare in judet
  
  in ultimii ani, numarul efectivelor de gaini ouatoare a scazut foarte mult, astfel ca la finele lui 2011, in
judet existau 89.408 gaini ouatoare. Comparativ cu finalul lui 2010, numarul a scazut semnificativ. La 31
decembrie 2010, au fost inregistrate 244.497 de gaini ouatoare. in 2009, la finalul anului, numarul
gainilor ouatoare era de 211.146. 
  
  La inceputul acestui an, in judetul Sibiu existau urmatoarele firme specializate pe gaini ouatoare: Ovosib
Cristian (55.538 pasari), Sibavis Sibiu (10.000), Rinadi Mosna (7.500), Neemia Brateiu (7.000), Medivet
Apoldu De Jos (5.050) si Adeltib Apoldu de Jos (2300). Din cele 7 ferme profesionale de crestere a
gainilor ouatoare, trei se incadreaza in sistemul de crestere 3 - crestere gaini in baterii imbunatatite, si
patru in sistem de crestere 2 - crestere la sol. Pe langa aceste ferme, la finele anului trecut, s-a constituit
prima cooperativa agricola din judet specializata pe producerea si comercializarea oualor.
  
  Reguli europene
  
  De la 1 ianuarie 2012, Uniunea Europeana a interzis, printr-o directiva, comercializarea oualor provenite
de la gaini crescute in baterii conventionale. Astfel, oua cu cifra 3 se mai pot comercializa doar daca
aceste baterii se vor imbunatati.
  
  Comercializarea oualor pentru consum in Romania se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordinului
ANSVSA nr. 73/2005, care reprezinta transpunerea in legislatia nationala a Directivei Consiliului
European nr.
  
  4/2004. Conform actului normativ mai sus mentionat, pentru asigurarea trasabilitatii, ouale destinate
comercializarii vor fi marcate obligatoriu cu codul producatorului, format dintr-un cod alfanumeric care
reprezinta tara, judetul, un numar de ordine in cadrul judetului, data ouatului (ziua si luna) si o cifra ^n
fata codului tarii care va indica metoda de crestere, astfel : cifra 1 - pentru oua de gaina crescute in aer
liber; cifra 2 - pentru oua de gaina crescute in hale la sol; cifra 3 - pentru oua de gaina crescute in
baterii/custi imbunatatite; cifra 0 - pentru oua de gaini crescute ecologic.
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  Data valabilitatii minime trebuie fixata la mai putin de 28 de zile dupa data ouatului.
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