
2014 óta a legmagasabb sertés árak 

A sertésárak meredek emelkedését a sertéshús kihozatali értékének meredek emelkedése tette 

lehetővé. 

A sertésárak az elmúlt 14 hétben emelkedtek, és a sertés járványos hasmenés vírus (PEDV) 

2014-es kitörése óta most a legmagasabbak. Ez egy gyors áremelkedés volt. A 2021-es országos 

egyeztetés szerint a hasított féltest ára február 3-án haladta meg először a 60 dollárt, február 23-

án a 70 dollárt, március 3-án a 80 dollárt, március 22-én már a 90 dollárt és végül április 12-én 

a 100 dollárt. 

 

A múlt heti átlagos hasított féltest ár 107 USD / cwt volt. Ez a legmagasabb heti sertésár a 2014. 

augusztus 11-i hét átlagos 107,66 USD / cwt ára óta. Egyébként a rekord heti sertésár 129,87 

USD / cwt volt a 2014. július 7-i héten (a PED-járvány idején is). A múlt heti sertésárak több 

mint háromszorosára nőttek az előző év azonos hetének 33,89 USD / cwt árához képest, amikor 

a csomagolóüzemek dolgozói közt terjedő COVID-19 fertőzés arra kényszerítette az üzemeket, 

hogy drasztikusan csökkentsék a vágások számát. 

Múlt pénteken a májusi határidős piac 109,35 dollár / cwt értéken zárt. Ez a legmagasabb 

lekötés minden határidős szerződés esetében 2014. október 14. óta, amikor 109,53 USD / cwt 

értéken kötöttek. Egyébként a lean hog szerződések esetében a legmagasabb zárás 2014. július 

17-én volt, amikor 134,01 dollár / cwt értéken kötöttek. 

A határidős piac arra számít, hogy a sertésárak májustól decemberig csökkenni fognak. 

Pénteken a májusi határidős szerződés 3,63 dollárral zárt a júniusi szerződés felett, ami 1,19 

dollárral volt a júliusi, és 3,38 dollárral az augusztusi felett. Az árcsökkenés várhatóan erőteljes 

lesz idén ősszel, az októberi határidős szerződés jelenleg 15,25 dollárral alacsonyabb, mint az 



augusztusi, de 6,55 dollárral magasabb, mint a decemberi szerződés. A várható áresés ellenére 

a határidős piac azt jelzi, hogy 2021 decemberében a sertés ára 14 dollár / cwt-vel lesz 

magasabb, mint 2020 decemberében volt. 

Ahogy az várható volt, a sertések vágása az elmúlt három hétben jóval meghaladta az egy évvel 

ezelőtti szintet, de ez nem az idei sertés felesleg, hanem az egy évvel ezelőtti COVID-

problémák miatt van. A következő négy hétben a vágást magasan az egy évvel korábbi szint 

felett kell tartani. A következő héten a vágás nagyjából 60% -kal lesz magasabb az előző évinél. 

Ron 

 

2020-ban a heti sertésvágás összesen átlagosan 2,5 millió darab volt a nem ünnepi heteken, 

kivéve az áprilisi és májusi időszakot, amikor a csomagolóban dolgozók körében a COVID-19 

csökkentett vágási számot eredményezett. Az április 20-i, április 27-i és május 4-i hetek 

mindegyikén 2 millió darabnál kevesebbet vágtak le, ezekből a május 4-i héten csak 1,54 millió 

darabot. A 2020. április 7-től május 23-ig tartó 7 hét során a szövetségileg ellenőrzött 

sertésvágás 2 314 064 darabbal volt kevesebb a 2020 márciusi „Hogs and Pigs” jelentésben 

megjelölt mennyiségnél. A hiányzó disznók egy részét később tavasszal és nyáron vágták le, 

míg néhányukat leölték. 

A sertésárak meredek emelkedését a sertéshús kihozatali értékének meredek emelkedése tette 

lehetővé. A sertéshús kihozatali értéke 2021-ben 77,77 USD / cwt-nél kezdődött. Áprilisban 

108,86 USD / cwt-vel indult. Múlt pénteken pedig az értéke már 111,94 USD / cwt volt. Ehhez 

képest az egy évvel ezelőtti adatok szerint, a sertéshús kihozatala csak 77,48 USD / cwt volt. 



  

A sertéshús kihozatal értékének növekedése lassabb volt, mint a sertés áremelkedés, ezt 

bizonyítja a kihozatali érték és a sertés ár különbségének szűkülete. A hasított sertés ár és a 

kihozatal különbsége januárban és februárba átlagosan 23,62 USD / cwt, márciusban 13,12 

USD / cwt, áprilisban eddig 9,79 USD / cwt és a múlt héten 6,90 USD / cwt volt. Ha ez a 

szűkülés tovább folytatódik, a csomagolók nem lesznek hajlandók a sertés árakat sokkal 

magasabbra emelni. 

Mind a sertés árak, mind a sertéshús kihozatali értékének éves növekedését a sertéshús 

kiskereskedelmi ár emelkedése tette lehetővé. A sertéshús átlagos ára az élelmiszerboltokban 

márciusban kg-onént 9,256 dollár volt. Ha fontban számolunk ez 4,165 ami 1,2 centtel 

magasabb, mint februárban, és 31,9 centtel magasabb, mint 2020 márciusában. 

A kukorica ára ebben az évben is gyorsan emelkedett, a közelmúltbeli ár kétszerese az egy 

évvel korábbinak. A májusi kukorica határidős szerződés múlt pénteken 6,5555 dollár volt 25,4 

kg-ra vetítve.  Ez 2021 elején 4,48 dollárral és tavaly ilyenkor 2020 májusában kötött 

szerződésekben 3,16 dollár volt. 



 

 

A kukorica ára a haszonállat - és baromfitermelés legfontosabb költségkomponense. A növekvő 

kukoricaárak csökkentik a hús előállítók haszonkulcsát. Az amerikai vörös hús- és 

baromfitermelés az idén várhatóan csak 0,5% -kal fog nőni. Ez lenne a legkisebb növekedés 

2014 óta. 

Hétfő délután az USDA / NASS kiadta a heti termésjelentést. Csütörtök délután pedig 

megjelenik az éves „Meat Animal Production Distribution and Income” jelentés. 

Forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/agenda/highest-hogs-prices-2014 
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