
Az afrikai sertéspestis átalakítja a kínai sertésipart 

A kínai hatóságok öt régióra osztják fel az országot, és ellenőrzik az élő disznók szállítását az 

egyes régiók között. 

Kína, a világ legnagyobb sertéshús-fogyasztója és -termelője, azon terve, hogy ellenőrizze az 

élő disznók szállítását az afrikai sertéspestis terjedésének visszaszorítása érdekében, átformálja 

a piacot, és regionális árkülönbségeket hoz létre. 

Az országot májustól öt régióra osztják és az élő sertéseket nem engedik át a határokon - közölte 

a mezőgazdasági minisztérium a múlt héten. Ez a lépés lecsökkenti a sertéshús árát az északi 

területeken, melyek a termelés fő területei, és megnöveli a déli népszerű fehérjeforrás költségét. 

Ha ezen szabályozások hosszabb ideig érvényben maradnak, a vállalatok kénytelenek lesznek 

több sertéstelepet nyitni a vásárlóik közelségében. 

A kínai sertésipart 2018-ban az afrikai sertéspestis vírusa sújtotta, és bár az állományméretek 

azóta helyre álltak, a közelmúltbeli újjáéledés a múlt hónapban rekordszintre növelte a sertéshús 

importot. Az árak azonban csökkentek, mivel az állományok selejtezése növelte a hazai 

kínálatot. A sertéshús nagyon fontos fehérjeforrás Kínában. Az éves értékesítés mintegy 2 billió 

jüan (308 milliárd dollár) értékű - derül ki a Dalian Commodity Exchange adataiból. 

"Néhány olyan területnek, amelyet korábban disznó nélküli megyének vagy disznó nélküli 

városnak neveztek, sertéstelepeket kell építenie" - mondta. Az élőállat szállítással szemben a 

fagyasztott hús szállítását fogják ösztönözni, ami a hűtött élelmiszer-lánc bővüléséhez vezet - 

mondta Lin. 

Északkelet-Kína a legnagyobb sertéstermelő régió a bőséges kukoricakészlet és a földhöz való 

viszonylag könnyű hozzáférés miatt, míg Xinjiang északnyugati régiójában a sertéshús-

termelés bővítését tervezik. 

Wang Zhong, a Systematic, Strategic & Soft Consulting Co. vezető tanácsadója szerint az 

ellenőrzések rövid távon lenyomják az északi, míg emelik a déli árakat. Ez végül a nagy 

sertéshús-termelőket - köztük a Muyuan Foodstuff Co.-t, a New Hope Liuhe Co.-t és a Wens 

Foodstuff Group Co.-t ösztönözheti további sertéstelepek építésére délen, valamint több 

vágóhíd létesítésére északkeleten és északnyugaton. 

Az új szabályok hasonlóak a Brazíliában és Spanyolországban kifejlesztett rendszerekhez, 

amelyek sikeresen megbirkóztak az afrikai sertéspestissel - közölte a mezőgazdasági 

minisztérium. A vírus még mindig széles körben elterjedt és rövid távon nehezen lehet 

mentesíteni ellene, a regionális kontroll" elkerülhetetlen lehetőség"- mondta. 

Forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/hog/african-swine-fever-reshapes-chinese-hog-

industry 
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