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A PARTIUMI KERESZTÉNY
EGYETEM

magánberuházásként
tervezési tendert hirdet

a Nagyvárad, Teleki (Primăriei) utca 27. szám alatti ingatlanra 
vonatkozó épületbővítés és a meglevő funkciók újraértelmezése 

témakörben. Az ajánlatokhoz szükséges dokumentáció
a szabo.simon@partium.ro e-mail-címen igényelhető.

Az ajánlatok leadásának határideje 2020. január 7.

H I R D E T É S

KARÁCSONY KÖZELEDTE ÉS A SERTÉSPESTIS EGYARÁNT DRÁGÍTJA A DISZNÓHÚST – ÉVENTE ÁTLAGOSAN 23 KILÓ FOGY FEJENKÉNT

Sertés helyett pulyka kerülhet az ünnepi asztalra
A romániai sertéstenyész-
tők szerint a közeljövőben 
annyira megnő a disznóhús 
ára, hogy a romániai lakos-
ság kénytelen lesz pulykával 
kiegészíteni a karácsonyi 
menüsort.

 » BÁLINT ESZTER

M indössze három hét le-
forgása alatt több mint 
10 százalékkal drágult 

a sertéshús, az ágazat képvi-
selői szerint az áremelkedés 
az ünnepek előtt fokozódó ke-
reslet és az afrikai sertéspestis 
miatt a korábbinál alacsonyabb 
kínálat közepette folytatódik. 
Ioan Ladoși, a sertéstenyésztők 
egyesületének elnöke a Profi t.

ro gazdasági portálnak elmond-
ta, már hagyománynak számít, 
hogy a disznóhús ára december 
elseje környékén elkezd felfele 
kúszni, idén azonban aggasz-
tóbb lehet az ütem. Rámutatott: 
az afrikai sertéspestis begyű-
rűzése előtt a romániai farmok 
lefedték a kereslet 60 százalé-
kát, mára azonban ez az arány 
40 százalékra csökkent, ami az 
import erőteljes bővüléséhez 
vezet. A trendet erősíti az is, 
hogy Ladoși elmondása szerint 
sokan exportálnak ázsiai or-
szágokba, főként Kínába, nem 
akarják ugyanis elszalasztani 
az alkalmat, hogy kilogram-
monként 3 euróért értékesítsék 
a húst, amikor Romániában 
még 2 eurót sem kérhetnek érte.

A szakember rámutatott, 
a farmok kapujánál a sertés-

hús ára kilogrammonként 1,75 
euróról 1,9 euróra nőtt, arról 
azonban nem kívánt beszélni, 

hogy karácsony közeledtével 
mekkora drágulásra számíta-
nak az ágazat képviselői. Azt 

viszont leszögezte, egészen 
biztos, hogy a boltok polcain 
alkalmazott árban is meglát-
szik majd a drágulás. „A drá-
gulásokkal egy időben arra 
számítunk, hogy csökken a 
romániai lakosság által meg-
vásárolt sertéshúsmennyiség. 
A vásárlási szokások változá-
sára számítunk, és valószínű-
leg a lakosság egyre több pu-
lykát fog vásárolni. Azok, akik 
korábban 20 kilogramm sertés-
húst és disznóhúsból készült 
terméket vásároltak, mindösz-
sze 10 kilót fognak venni, és a 
többit olcsó pulykával pótolják 
ki” – vetítette előre Ioan La-
doși.

A statisztikák szerint amúgy 
egy romániai lakos átlagosan 
23 kilogramm sertéshúst fo-
gyaszt el egy év alatt.

A sertéshús drasztikus drágulásával riogatnak az ágazat képviselői
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