
2025-re csökkeni fog az európai sertéshús-termelés 

Az IFIP az észak-európai sertéstermelés jelentős csökkenését jósolja, míg Spanyolországban 

továbbra is növekedés várható. A keleti országokból kiemelkedik Románia, ahol folyamtban 

van néhány befektetés. 

A tagállamokban az évek óta tartó termelési fejlődés után megkezdődött az európai 

sertéstenyésztés visszaesése. Észak-Európában, ahová a termelés koncentrálódik, hirtelen 

csökkenés várható. Délen Spanyolországban még néhány évig tovább növekszik. Annak 

ellenére, hogy az ASP jelen van Kelet-Európában, Romániában beruházások vannak 

folyamatban. Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból szintén új benchmarking rendszert 

jelent. 

Az EU-28 sertéstermelése 2020-ban rekordszintet ért el 24,2 millió CWE-vel (hasított féltest-

egyenérték), ami 1% -os növekedést jelentett 2019-hez képest. Az előrejelzések szerint ezt a 

szintet a következő években nem érdemes elérni. Az IFIP szerint az új, a Brexit utáni EU-27 

országokban 2025-ben körülbelül 3% -os termeléscsökkenés fog realizálódni 2020-hoz képest, 

ami 138 millió levágott sertésnek felel meg (22,5 millió CWE). A nehezebb hasított féltestek 

esetén a csökkenés tonnában valamivel kisebb lesz. 2025-ben az európai ellátás csaknem 750 

000 CWE-vel lesz alacsonyabb, mint 2020-ban. 

 

A termelés alakulása az EU országaiban 

A spanyol termelés 2020-ban elérte az 5 millió tonnát, ami az elmúlt 10 évben 41% -os 

növekedést jelent. Spanyolország kétszer annyit termel, mint amennyit elfogyaszt; a felesleg 

exportra kerül. 2019 óta Spanyolország a fő exportőr a harmadik országokba, marked by its 

impetus of conquering markets internationally és a nemzetközi piacok meghódításának 

lendülete jellemzi. A koca létszám és a hasított féltestek súlyának emelkedése 2,5% körüli 

növekedéshez vezet 2021-ben, ezzel Spanyolország az EU vezető termelője lesz. 2025-re a 

levágott sertések száma meghaladná a 60 milliót, ami 9% -os növekedést jelent 2020-hoz 

képest. 

  



Az közép- és kelet európai országok az ASP-vel foglalkoznak, és a termelés legjobb esetben is 

csak stabilizálódhat. Az ASP romániai jelenléte ellenére dán, holland, német és francia 

vállalatok nagy termelési rendszerekbe fektetnek be. Az országnak megvannak az eszközei a 

sertéstermeléshez, mint a gabonatermelési potenciál, 1000 km-es körzetben több mint 80 millió 

lakos és rendelkezésre álló munkaerő. Évek óta tartó visszaesés után a román termelés 2025-re 

történő 25% -os növekedése így megvalósíthatónak tűnik. 

Az IFIP 2025-re vonatkozó becslései szerint Németország, Hollandia, Dánia és Belgium 

együttesen 11% -kal kevesebbet fognak termelni, mint 2020-ban. Állatjóléti és 

környezetvédelmi előírások, a gazdaságokra és a sertésiparra gyakorolt társadalmi nyomás, 

valamint a generációváltás hiánya, termeléscsökkenést fognak okozni ebben a négy országban. 

A COVID-19 és az ASP miatti egészségügyi válságok felgyorsítják a termelés 2021-ben már 

látható csökkenését. 

Az EU többi részén a termelés 2025-re 4% -kal csökken 2020-hoz képest. Franciaország ezt az 

átlagot fogja közelíteni. A termelést folytató új generációk hiánya fokozza a csökkenést. Az 

egy főre jutó fogyasztás tovább csökken, de ezt ellensúlyozza az EU népességnövekedése.

 

A termelés és a fogyasztás alakulása az EU-ban 

A harmadik országokba irányuló EU-exporttól való függőség növekszik a Brexit miatt. Az 

Egyesült Királyság, amely 2020-ban több mint 800 000 tonnát importált, 2021 januárjában 

harmadik országgá vált. A bizonytalanság továbbra is fennáll az Egyesült Királyság, és Ázsia 

irányába is, mind a termékek mennyiségét, mind azok értékét illetően. Az Egyesült Királyság 

más szállítókhoz is fordulhat, főleg az Atlanti-óceán túlsó partján. Kína, amely az EU 

legfontosabb export célja, a sertéshús termelés helyreállításán dolgozik. 
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