
 

A COVID-19 a sertésvágás jelentős csökkenését okozza 

A sertésvágás csökkenése a sertéshús hiányát okozza, amely következtében a kiskereskedelmi 

árak emelkednek. 2020-ban vörös hús és baromfi kínálati rekordra számítanak. 

A koronavírus járvány manapság sok dolgot befolyásol, ideértve az élősertés - és 

sertéshúspiacot is. A COVID-19 több sertés vágóhidat kényszerített ideiglenes bezárásra. Más 

üzemeknek a munkavállalói betegségek miatt le kellett lassítani a termelést. Ennek 

eredményeként a napi sertésvágás drasztikusan csökkent az elmúlt hónapban. 

A sertésvágás március négy napján is meghaladta az 500.000 darabot. Ezzel szemben áprilisban 

mindössze 365.000 darab volt a legnagyobb napi vágásszám. Az egyik héten mindösszesen 

1.995.000 darabot vágtak csak le. Ez 11,3% -os csökkenés a megelőző héthez képest, 15,0% -

kal alacsonyabb a tavalyi és azonos hetéhez képest, és 2014 augusztusa óta a legalacsonyabb 

vágási szám egy nem ünnepi hét során. 

 

A vágás csökkenése nem piaci hízósertés hiány következménye. Az USDA márciusi 

sertésjelentése a sertésvágásoknak a vizsgált három hétben 3,9% -kal kellett volna növekedni 

az előző évhez képest, de valójában 6,8% -os csökkenés mutatkozott. 

• A vágásszám az április 11-én végződő héten 93.100 darabbal a várt érték alatt volt; 

• A vágásszám az április 18-án végződő héten 228.100 darabbal a várt érték alatt volt; 

• A vágásszám az április 25-én végződő héten 442.600 darabbal a várt érték alatt volt. 



Ez nem azért volt, mert nem akarnak több sertést levágni, hanem mert a COVID-19 miatt nem 

tudtak. 

A vágási kapacitás, optimális esetben, hetente körülbelül 2,8 millió darab lenne. A márciusi 

piaci sertés nyilvántartás alapján a vizsgált három hétben a vágási szám hetente körülbelül 2,47 

millió darab volt. Ez hetente 330.000-el volt az optimális körülmények melletti kapacitás alatt. 

Ha ezek a számok helyesek, akkor a vizsgált három hét hiányának fedezésére csaknem három 

hétig kell a vágási kapacitás maximumán működni. 

Ha a várt módon a koronavírus tovább terjed a csomagolóüzem dolgozói körében, és a 

sertésvágás továbbra is jelentősen csökken, hónapokig tart majd, míg a vágás eléri a kívánt 

forgalmazás mértékét. Időközben a csomagolók több sertéssel néznek szembe, mint amennyit 

kezelni tudnak, és a termelők azzal küzdenek majd, hogy hol tartsák a vágóállataikat. 

A sertés vágási súlyok 2020-ban az egy évvel ezelőtti súly felett indultak, és lassan csökkentek.  

Az áprilisi disznó árak túl alacsonyak voltak ahhoz, hogy a termelők hosszú ideig elviselhessék. 

A vágás nagy visszaesése ellenére a jelenlegi sertésárak magasabbak, mint amire számíthattunk. 

A COVID-19 által kiváltott vágási csökkenés miatt a sertések visszamaradtak a gazdaságokban, 

és csökkentek a disznó árak. A vágási kapacitás hosszú ideig tartó komoly elmaradása a kívánt 

forgalmazástól legutóbb, 1998. november-december időszakában volt. 

Abban az időben a készpénzes sertés felvásárlási ár 10$/100kg-ra csökkent. Mi tartja a disznó 

árat 10$/100kg felett az elkövetkező napokban? Remélhetőleg a csomagolóüzemek hamarosan 

újra indulnak. A termelők képessége, hogy egyre több hízósertést tartsanak a gazdaságokban, 

ezzel elkerülve a marketing pánikot. Talán a csomagolók vonakodása, mert úgy látják, hogy a 

gyártók kiszállhatnak az üzletből? Amint a feldolgozóüzem munkavállalói megszabadulnak a 

koronavírustól, a csomagolóknak sok hízóra lesz szükségük. 



 

A legtöbb termelő bizonyos képletekkel árazza be a disznókat, gyakran a vágási értékhez vagy 

határidős piachoz kötve. A feldolgozók vásárlásainak csak kis százalékáról van szerződés. Ha 

a vágóállat értékesítés meghaladja a vágási kapacitást, akkor a szerződéses ár megközelítheti a 

nullát. A feldolgozás a marketing lánc elengedhetetlen része. Kevés háziasszony szeretne élő 

disznót a szeletelt szalonna helyett. 

Amikor a sertésvágás mértéke csökken, a sertéstermelés csökken, és a vágás értéke általában 

növekszik. Az egyik vizsgált héten a sertéshús-termelés 194,4 millió kg volt, amely 15,0% -kal 

alacsonyabb az egy évvel ezelőtti értéknél. A sertéshús átlagértéke átlagosan 72,69$/100kg volt, 

ami 32,6% -kal nőtt a megelőző héthez képest, de 15,8% -kal csökkent a tavalyi azonos héthez 

képest. 



 

A sertések vágási értéke az utóbbi időben ingadozó. A megnövekedett sertéshús-termelés 

ellenére az erős exportnak köszönhetően a vágási érték valamivel magasabb volt az elmúlt 

évhez viszonyítva. A vágási érték drámaian esett március végén, majd április 2. felében újra 

emelkedett. Ha a COVID-19 otthon tartja a csomagolóüzem dolgozóit, és így alacsony lesz a 

sertésvágás és a sertéstermelés, akkor a sertéshús nagykereskedelmi árának emelkednie kell. 

Ha azonban a további feldolgozást (vágást, szállítást, csomagolást) a munkavállalói betegség 

korlátozza, akkor a nagykereskedelmi érték növekedése korlátozott lesz. 

A nemzetközi kereskedelem kedvezett a sertéshús piacnak az elmúlt hónapokban. A 

sertésimport az elmúlt 22 hónap mindegyikében alacsonyabb volt az egy évvel korábbi szinthez 

viszonyítva. A sertésexport az elmúlt kilenc hónapban meghaladta az egy évvel korábbi szintet, 

és az elmúlt négy hónapban százalékban mérve kétszámjegyű növekedés mutatkozott. 

Egy másik betegség, az afrikai sertéspestis, fellendítette az USA exportját Kína, a világ 

legnagyobb sertésfogyasztója, irányába. November óta Kína volt az USA sertéshús 

termékeinek legnagyobb külföldi vásárlója. A kínai export februárban 87,48 millió kg-ot tett 

ki. Ez több mint hatszor annyi, mint egy évvel korábban, és 39% -kal több, mint a Mexikóba, a 

2. számú külföldi vevőnek szállított export. Februárban az amerikai sertéshús 28,5% -át 

exportálták, a termelés 8,3% -át Kínába szállították. 



 

 

A sertésvágás csökkenése a sertéshús hiányát okozza, amelynek következtében emelkednek a 

sertéshús kiskereskedelmi árai. 2020-ban a vörös hús és baromfi termékek rekordszükségletére 

számítanak. A sertés, a szarvasmarha és a baromfi idei vágása várhatóan meghaladja a tavalyi 

év számait. Így várhatóan a fogyasztók rengeteg húst találnak majd az üzletekben. De ha a 

COVID-19 miatt túl sok feldolgozóüzem szünteti be működését, az üzletek csak részben 

tölthetők fel hússal és így a kiskereskedelmi árak magasak maradnak. 

https://www.nationalhogfarmer.com/marketing/covid-19-causing-hog-slaughter-plummet 
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