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SertéSvágáS az egyéni gazdaSágokban

Az egyéni gazdaságokban 2019-ben levágott álla-
tok hasított súlya 35,2 ezer tonna volt, amely az 
előző évinél 5,1 ezer tonnával (13%-kal) kevesebb. A 
2019. évi 1,42 millió tonnás magyarországi húster-
melésből az egyéni gazdaságok 3,4%-os arányban 
részesültek, ez az arány egy év alatt 0,5 százalék-
ponttal alacsonyabb lett. 
A hústermelés több mint 77%-át a sertés, 16%-át a 
baromfi adta 2019-ben.
Magyarországon a házi sertésvágásnak történelmi 
hagyományai vannak, ugyanakkor a vágóhidakon 
kívül levágott állatok száma az állománycsökke-
néssel párhuzamosan az elmúlt években csökkent. 
2016 decembere és 2019 december között az egyé-

ni gazdaságok sertésállománya 31%-kal csökkent, 
ugyanebben az időszakban a levágott sertések szá-
ma 21%-kal lett kevesebb.
A 2019-ben levágott 233,6 ezer darab sertés 13%-os 
csökkenés az előző évhez képest. Az elmúlt évben 
4,9 millió sertést vágtak le az országban összesen, 
ennek 4,8%-a történt vágóhidakon kívül. A levágott 
sertések hasított súlya 27,2 ezer tonna volt, am 4,1 
ezer tonnával (13%-kal) kevesebb az előző évinél. A 
2019-es év folyamán a vágások 20%-a januárban, 
17%-a pedig decemberben történt. A háznál vágott 
sertések átlagsúlya 116 kilogramm volt, amely 
jelentősen meghaladja a vágóhídi 95 kilogrammos 
értéket. 

1. ábra a hústermelés aránya az egyéni gazdaságokban, 2019 

A különböző állatfajok étkezési célra történő vágása nemcsak az engedélye-
zett vágóhidakon, hanem az egyéni gazdaságokban is történik. A 2019. évi 1 
millió 42 ezer tonnás hústermelés 3,4 százalékát az egyéni gazdaságok adták.  
Az egyes állatfajok házi vágásának aránya a teljes levágott mennyiségen belül 
jelentősen eltér. 2019-ben az egyéni gazdaságokban 3 millió baromfit, 233,6 
ezer sertést, 156 ezer nyulat, 42,1 ezer juhot, 17,6 ezer kecskét és 5,6 ezer szar-
vasmarhát vágtak le. 
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2. ábra házi sertésvágás, ezer darab

 

3. ábra házi sertésvágás, ezer tonna

 

4. ábra a házi sertésvágások havi mennyisége, 
2017-2019
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A tagállamok összesítése alapján 2019-ben az 
összes sertésvágás 1,0%-a (2,5 millió darab) tör-
tént vágóhidakon kívül. A vágóhidakon kívül levá-
gott sertések számát tekintve Horvátország, 
Románia és Portugália után Magyarország a 
negyedik helyet foglalja el az Európai Unió tagál-
lamai közül. A sertésvágás szempontjából jelentős 
Németország-Spanyolország-Franciaország trióból 
csak Németország jelentett 65 ezer darabos házi 
vágást 2019-ben. 

5. ábra a tagállamok részesedése az európai unió 
összes házi sertésvágásából, 2019

A házi vágások aránya a teljes vágásból országonként 
eltérő képet mutat. Ez az arány Horvátországban 
a legmagasabb (35%), de Szlovéniában (22%), 
Szlovákiában (22%), valamint Romániában (11%) is 
jelentősnek számít. 
A tagállami házi sertésvágásokból Horvátország 
23%-os, Románia 20%-os, míg Magyarország 9%-os 
aránnyal vette ki részét.

TÓTH PÉTER, KSH



7

FORCYL SWINE 160 mg/ml oldatos injekció sertések részére  A.UV. – ÖSSZETÉTEL: Marbofloxacin 160mg, Benzil alkohol(E1519) 15mg, Segédanyagok. TERÁPIÁS JAVASLATOK: Hízósertések: Actinobacillus pleuropneumoniae és Pasteurella multocida érzékeny 
törzsei által okozott légzőszervi betegségek kezelése. Választott malacok: E.coli érzékeny törzsei által okozott bélgyulladások kezelése. Ellés utáni kocák: E. coli marbofloxacinra érzékeny törzsei által okozott metritis masztitisz-agalakcia szindróma ( a posztpartium 
diszgalakcia szindróma, a PPDS egyik formája) gyógykezelésére. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható fluorokinolonokkal vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenység esetén. Az antibiotikum-rezisztencia kialakulás esélyének 
csökkenése érdekében nem használható a választáskori hasmenés profilaktikus vagy metafilaktikus kezelésére. MELLÉKHATÁSOK: Esetenként a beadás helyén legfeljebb 36 napig fennmaradó helyi reakciók figyelhetők meg. Gyakran előfordul a beadás helyén 
fájdalmasság. (100 állatból több mint egy, de kevesebb mint 10 állat esetén.) ÉÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: hús és egyéb ehető szövetek esetén 9 nap. KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI CÉLRA ALKALMAZHATÓ – ÁLLATORVOSI VÉNYRE 
KISZOLGÁLHATÓ TERMÉK! VETOQUINOL LABORATORIES, LURE, FRANCIAORSZÁG.

Kérem, a további információkért olvassa el az országspecifikus SPC-t.
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Ugyanazaz adag minden indikációra

 Az egyetlen 16%-os töménységű marbofloxacin
 

   A. pleuropneumoniae (APP), P. multocida és H. parasuis 
érzékeny törzsei által okozott légzőszervi betegségek 
kezelésére
   
MMA és UTI kezelésére kocáknál

 
  E. coli érzékeny törzsei által okozott hasmenés 
kezelésére malacoknál

Szabadal-maztatottÖSSZETÉTEL

•  Egyetlen injekció
•  1ml/20 ttkg              

• ÉEVI hús, ehető szövetek: 9 nap
• im. alkalmazás

a gyakorlatban

LEGYEN JOBB A TERMELÉKENYSÉG!


