
 

 

Oroszország tojáspiaca 
 
A nemzetközi statisztikák szerint Oroszország a 12 helyet foglalja el tojásfogyasztást 

illetően. Az eslő Mexikó (1,5 tojás/fő/nap).  
Az éves termelés eléri a 39 milliárd darabot évente. 

 
Nagyon fontos megjegyezni, hogy Oroszország szinte teljesen önellátó a tojáspiac 

esetében, nem szorul behozatalra, ha mégis, akkor Fehéroroszországból importál.  
Már 2009 februárjában megfogalmazódtak olyan gondolatok, hogy a túltermelés és 

árzuhanás elkerülése érdekében kvótarendszert vezessenek be. Már akkor megfigyelhető volt 
az évi 15-16%-os növekedés ebben a piaci szegmensben. A szakértők válasza az volt, hogy a 
gazdaságok maguk is érzik a piaci hatásokat, ezért túltermelés esetén a húsfeldolgozásra 
állnak át.    

A 2010-es év közepén jelentkező rendkívüli szárazság, a madarak pusztulása a központi 
régiókban és a Fehéroroszországból való behozatal tiltása átmeneti deficitet és áremelkedést 
okozott a tojáspiacon és általában véve minden mezőgazdasági termék vonatkozásában. 

 
Az orosz tojástermelők harmada Oroszország központi területén foglal helyet. A Volga 

mentén helyezkedik el a negyede. 
2008-as adatok szerint a Leningrádi régió foglalja el az első helyet tojástermelésben. 1,3 

milliárd darab 2008 első felében. Ezzel megduplázva a 2. és 3. helyen álló Belgorod és a 
Tyumen régió termelését. Oroszország észak-nyugati területén 63,4% a Leningrádi régió 
tojástermelése. 

A baromfi kiemelkedően fontos ágazat Penza tartományban is, ahol a tojástermelés az 
összes mezőgazdasági termelés 64%-át adja. 2011-ben 3,1%-os növekedést értek el, ami 240,5 
millió tojást jelent.  

 
Egyes gazdaságok kiemelkedő figyelmet fordítanak az aktuális piackutatásokra. Az Ural 

menti Szverdlovszki tartományban például a kereslethez alkalmazkodva kontrollálják a 
tojástermelést. A tojásfogyasztás főleg télen és tavasszal – tekintettel a húsvéti ünnepekre – 
kiemelkedő. Az irányított tojástermelés csökkenést eredményezett (2010-hez képest -2,2%), de 
növelte a hatékonyságot így nem kellett megmaradt tojásokat áron alul eladni.  

 
Az Oroszországi Föderáció területén jelenleg a tyúktojás nagykereskedelmi átlagos ára 

23-36 rubel, kategóriától függően. Nagyon fontos, hogy az árképzés tartományonként eltérő, 
függően attól, hogy meg tudja-e termelni a saját keresletének megfelelő mennyiséget, vagy 
nem. (Ily módon külön országonként foghatók fel.) A következő táblázat a legfrissebb 
tojásárakat mutatja a vezető tojástermelő tartományok vonatkozásában: 

 

 

 

 

 

 



Felső kategória Válogatott I kategória II kategória 
Tartomány 

75 gramm felett 65-74 gramm 55-64,9 gramm 45-54,9 gramm 

Krasznodári — 26 RUB 25 RUB — 

Leningrádi 33,5 RUB 29 RUB 28 RUB 24 RUB 

Novgorodi 36 RUB 32 RUB 27 RUB 25,5 RUB 

Szmolenszki — 29 RUB 27 RUB 25 RUB 

Jaroszlávi 31 RUB 28 RUB 27 RUB — 

Tojás (10 db-os tároló) nagykereskedelmi ára 2010. január 23-27 

 
 
2011 áprilisában a tojás ára átlagosan 6,2%-al nőtt. Az év elejétől összesen 7,8%-al.Az 

Udmurt Köztársaságban az árnövekedés elérte a 17,4%-ot. 
Az orosz statisztikai hivatal kimutatásai szerint a 2011-es infláció 6,1%-ot ért el (2010: 

8,8%), 2011 decemberében a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-al nőttek. A tojás árnövekedése 
volt a legészrevehetőbb, decemberben átlagosan mintegy 5,6%, de vannak régiók, ahol a 
növekedés a 10,1-11,4%-ot is elérte. 
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