
Még mindig az ASP irányítja a kínai hullámzó sertésimportot 

A Kínai Agrártudományi Akadémia nemrégiben azt jósolta, hogy a termelés 2020-ban 

továbbra is csökkenni fog, és eddig 8% -kal csökkent évről évre. 

Míg jelenleg a COVID-19 uralja az összes hírcímet, beleértve a hústermelést és -ellátást is, az 

afrikai sertéspestis továbbra is óriási hatással van a sertéshús globális kereskedelmére. 

Különösen igaz ez Kínában, ahol az ASP jelenlétét először 2018 augusztusában igazolták. 

Kína általában a világ sertéshús szükségletének körülbelül felét állítja elő és fogyasztja el, így 

a hazai termelés kis megszakítása is jelentős változásokat okozhat a sertéskereskedelem 

globális modelljeiben. Az ASP országszerte megjelenő tavaly több mint 10% -kal 

csökkentette a sertéshús-kínálatot a világon. 2020-ban a globális termelés várhatóan több mint 

16% -kal esik 2018-hoz képest. A vírus 2019 júniusáig Kína valamennyi tartományában 

elterjedt, és jelentős elhullást okozott. A termelők - a nagyobb elterjedéstől való félelem 

mellett - kiirtották az állományukat, mielőtt befertőződtek volna. Így a kínai termelés 

csökkenése és az import növekedése 2019 végére nem teljes realizálódott. 

A kínai Földművelésügyi és Vidékügyi Minisztérium adatai a koca és a teljes sertésállomány 

lassú fellendülésére utalnak a 2019 őszi zuhanás után. Az ASP továbbra is veszélyes maradt 

egész Kínában, és a COVID-19 még nagyobb bizonytalanságot adott a sertés- és sertéshús 

piacon. Az első negyedévben Kínában 131,29 millió sertés került vágóhídra, ami 30% -kal 

(vagyis több mint 57 millió állattal) csökkent 2019. első negyedévhez képest. Az első 

negyedévben 10,38 millió tonna sertéshúst termeltek, ami 29% -os csökkenést jelent az előző 

év azonos időszakához képest. 

Nehéz megjósolni, hogy Kína mennyire zárkózik fel a sertéshús előállítása terén, de a Kínai 

Mezőgazdasági Tudományos Akadémia nemrégiben azt jósolta, hogy a termelés 2020-ban 

továbbra is csökkenni fog, és az előző évhez képest 8% -kal esik vissza, körülbelül 39 millió 

tonnára. A sertéstermelés várhatóan 2021-ben kezd növekedni, de leghamarabb 2022-re éri el 

az ASP kitörése előtti szintet, amely 2018. első felében volt látható. Az USDA még kevésbé 

kedvező előrejelzést adott ki, becslése szerint a kínai sertéshús-termelés 2020-ban 20% -kal 

(34 millió tonnára) csökken, ami 37% -os visszaesést jelent 2018-hoz képest, amikor a 

termelés elérte az 54 millió tonnát. A részletek a USDA GAIN jelentésben találhatók. 

Noha a sertéshús-termelés lassan halad a helyreállás irányába, Kína importált hús iránti 

igénye továbbra is növekszik. A COVID-19-cel kapcsolatos zárolások ellenére Kína hús- és 

baromfiimportja meglepően magas, 7,8 milliárd dolláros összeget tett ki az első negyedévben, 

ami 137% -kal növekedett az előző évhez képest, miközben a mennyiség csak 85% -kal 

növekedett, ami így 2,18 millió tonnát jelentett. Ez az összeg magában foglalja a sertéshús és 

egyéb sertés termékek közel 1,2 millió tonnás importját, amely 118% -kal több mint egy évvel 

ezelőtt. Az Európai Unió - elsősorban Spanyolország, Németország, Dánia és Hollandia - 

biztosította ezen import 61% -át. Az Egyesült Államok 18% -ot tett ki. Ezt követte Brazília 

(7%), Kanada (6%) és Chile (3%). Ezen szállítók közül az Egyesült Államok függ a 

legkevésbé Kínától, mivel Kína az Egyesült Államok exportmennyiségének egyharmadát tette 

ki az első negyedévben, szemben Kanada 42-, Brazília 48- és Chile 67% -ával. Az Európai 

Unió kiviteli adatai csak februárig érhetők el, de Kína az EU januári-februári mennyiségének 

60% -át tette ki, szemben a 2019. naptári év 54% -kával. Az EU exportja hirtelen csökkent 



minden más fő rendeltetési helyre. Kína más felvásárlási kapcsolatokat keres, mivel az EU 

sertésvágása az év első két hónapjában 3% -kal csökkent. 

 

Egyesült Államok Hús Export Szövetsége Kína sertéshús és egyéb sertésrészek importja és 

Kína élő sertés felvásárlási árai 

Emlékeztetőül, az USA Kínával kötött kedvező gazdasági és kereskedelmi megállapodása 

ellenére. 

Az Egyesült Államok exportadatai azt mutatják, hogy az első negyedévben közel 100 000 

tonna hasított testet exportáltak Kínába (egy évvel ezelőtti nullához képest), ami a Kínába 

szállított teljes USA vágott mennyiség 46% -át teszi ki. A csontos sonkák összesen 20 000 

tonnát, az egyéb fagyasztott részek pedig 96 500 tonnát jelentettek. A kevésbé munkaigényes 

előre csomagolt termékek iránti igény különösen megnőtt ezen kihívások között. 

Amint az az USA Hús Export Szövetségének első negyedéves kiviteli összefoglalójában 

megállapítja, a Kínából származó erős kereslet az USA sertéshús és sertésfajta húskivitelét 

rekordszintre emelte 2020-ra, ám az amerikai ipar jelentős növekedést ért el olyan 

kulcsfontosságú piacokon is, mint Japán, Mexikó, Kanada, Közép-Amerika és Óceánia. 

"Ez egy nagyon fontos szempont a jelenlegi export trendek vizsgálatakor" - jegyzi meg Erin 

Borror, az USMEF közgazdásza. "Kína importált sertéshús iránti növekedése nem 

mostanában szűnik meg, de azt is tudjuk, hogy ez nem marad örökké így. Ezért nagyon 

fontos, hogy az amerikai iparág továbbra is bővítse az exportot a stabil és a feltörekvő 

piacokra egyaránt, és ezt a tendenciát látjuk eddig idén. " 

Kína élő disznó árai mérsékelten enyhültek az elmúlt hetekben, de továbbra is körülbelül 

115% -kal magasabbak az egy évvel ezelőtti átlaghoz képest, május 7-én átlagosan 31,18 

renminbi / kg (kb. 2 USD / font). A sertésárak április végére javultak, átlagosan 52,11 

renminbi kilogramm, ami 112% -kos növekedés az előző év azonos időszakához képest, de 

alacsonyabb a február közepén elért csúcshoz képest (közel 60 renminbi / kg). A malacárak 

rekordmagasságban vannak, Amerikában 6,35 dollár / font élősúly, ami 170% -kal nőtt az 



előző év azonos időszakához képest, mivel a kínálat továbbra is szűk, és a vevők érdeklődése 

a malacok iránt - különös tekintettel nagyüzemre - továbbra is növekszik. A termelési 

modelltől függően a hízónkénti felvásárlási árat 150–300 dollárra becsülik, ami továbbra és 

élénkíti az újjáépítési erőfeszítéseket. 

Kína erősen támaszkodott központi sertéstartalékára, hogy ebben az évben alacsonyan tartsa 

az árakat, április folyamán 17 kiadással, összesen 330 000 tonnával. Noha ez a mennyiség 

kicsi a teljes készlethez képest, a sertéstartalékból történő felszabadítás hozzájárult az összes 

friss és fagyasztott sertéstermék nagykereskedelmi árának csökkentéséhez. Időközben a 

COVID-19 eredményeként a fogyasztók jobban elfogadták a fagyasztott sertéshúst, mivel az 

importált fagyasztott készletek jobban láthatók voltak a piacon, beleértve a szupermarketeket 

és az e-kereskedelemben működő élelmiszer platformokat is. 

"A magánbővítési erőfeszítéseken túl a kínai kormány rendkívüli intézkedéseket tesz a 

sertéshús ellátás megerősítése és a kibővített termelés támogatása érdekében" - jegyezte meg 

Joel Haggard, a Hong Kongi székhellyel rendelkező ázsiai-csendes-óceáni USMEF alelnök. 

„Ez még a COVID-19 járvány előtt sem volt könnyű feladat, és most még nehezebbnek 

bizonyul." 

Áprilisba belépve a kínai gazdák intenzíven próbáltak súly feletti hízókat eladni a piacon a 

csökkenő árak miatt, és a vágóhidak megragadták a lehetőséget, hogy megpróbálják lejjeb 

nyomni az árakat, a gyenge keresletre hivatkozva. Az ASP-hez és a COVID-19-hez 

kapcsolódó megnövekedett sertés előállítási költségek és szállítási kockázatok miatt a gazdák 

vonakodtak a disznókat alacsonyabb áron való eladásától. Ezenkívül a termelők úgy vélik, 

hogy a disznó ára kissé emelkedhet az elkövetkező hetekben, amikor a gazdasági aktivitás 

növekszik, és az iskolák újbóli megnyílnak. Az élelmiszer-szolgáltató üzletekben is javult a 

forgalom és a bevétel, bár elnyúló fellendülés várható, mivel a népesség egy része még nem 

hajlandó éttermekben étkezni. 

Az ASP ázsiai jelenléte nem korlátozódik Kínára. Drámai hatással volt a vietnami és a Fülöp-

szigeteki sertéstermelésre, és délebbi kisebb piacokra is elterjedt, mind Indonéziába, mind 

Pápua Új-Guineába. India nemrégiben bejelentette az első igazolt esetét. 

"Az ASP Ázsiába való belépése különös tekintettel a Kínai-térségre globális 

következményekkel bírt az összes fehérje előállításra, fogyasztásra és kereskedelemre" - 

mondja Haggard. "Annak ellenére, hogy a COVID-19 kissé elhomályosítja, az ASP továbbra 

is teljes hatással van a globális sertésiparra." 
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