
A sertéstenyésztés jövője 

Mit hozhat a Green Deal? 

Antibiotikumok, cink-oxid, fogyasztói és kiskereskedelmi igények, afrikai sertéspestis. Ha 

mindez nem lenne elég kihívás, az európai sertéstermelőknek hamarosan a Green Deal 

programmal is szembe kell nézni. Hogyan befolyásolhatja ez a sertéstenyésztőket? Edgar 

Garcia Manzanilla egészségügyi és takarmányozási szakértő tárgyalja a főbb pontokat. 

A Green Deal kicsit hasonlított arra a szomszédra, aki az ajtódhoz lép, és ha az nyitva van, 

hirtelen a konyhádban találod. Vannak olyan változások, amelyekről valószínűleg még nem 

hallottál, a Green Deal vagy a „termőföldtől az asztalig” elnevezésű élelmiszer-lánc 

elképzelés kapcsán. Dióhéjban ennek a programnak a 2030-ra kitűzött céljai: 

• 50% -kal csökkenteni a vegyi és veszélyes növényvédő szerek használatát; 

• a tápanyagveszteség 50% -os és a műtrágya felhasználás 20% -os csökkentése; 

• haszonállatok számára értékesített antibiotikumok mennyiségének 50% -os 

csökkentése; 

• Az ökológiai gazdálkodásra szánt termőföld 25% -ra növelése. 

Ez meglehetősen nagy célkitűzés, figyelembe véve a népesség folyamatos növekedését és a 

fogyasztás alakulásának jelenlegi tendenciáját. A Green Deal azonban más területeket is 

tartalmaz, amelyeket érdemes végig venni. 

A sertés a körkörös gazdaság legjobb példája 

A körkörös gazdaság áll a Green Deal középpontjában, ami a hulladékok kiiktatásáról szól. 

Ebben a témakörben gondolhatunk a háztartásban keletkező élelmiszer hulladékok 

felhasználására. Van egy lehetőség, ami mindenkinek eszébe jut, bár már nem gyakori: a 

disznó. A modern sertéstartás takarmányozása gabonaféléken és szójababon alapul, amelyet 

az emberek közvetlenül is fogyaszthatnak. 

Néhány országban nagyon hatékonyan használják a melléktermékeket a sertés 

takarmányozásban, de ezek még kis számban fordulnak elő. Képes lesz a disznó visszanyerni 

újrahasznosító szerepét, ha közben csökken a takarmányozás hatékonysága? Természetesen a 

sertésből minden felhasználható. Ez mindkét oldalról előnyös helyzet a körkörös gazdaság 

szempontjából. 

Egészséges növényi alapú étrend? 

A Green Deal kapcsán számos dokumentumban olvasható, hogy: „Az egészséges növényi 

étrend csökkenti az életveszélyes betegségek kockázatát és az élelmiszer-láncunk környezetre 

káros hatásait.” 

Ez a mondat személyes véleményem szerint nagyon veszélyes lehet, mert 2 olyan területet 

kever össze, amelyeket egyértelműen el kell különíteni. Az egészséges étrend csökkenti a 

betegségeket. A növényi étrend általában csökkenti a negatív környezeti hatásokat. A növényi 

étrend azonban nem feltétlenül jelent jobb egészséget, és ezt az EU-nak tisztáznia kell, hogy 

elkerülje az egyes termékek elleni tüntetéseket. 

A tudományos bizonyítékokat tekintve az egyetlen táplálkozási változás, amely egyértelműen 

javítja a különböző fajok egészségét és élettartamát, az energia bevitel jelentős csökkentése. 

Ezt meg lehet tenni, akkor is, ha a hús továbbra is szerepel az étrendben. Mindenesetre a 

húsfogyasztás, a baromfi kivételével, egyes országokban, mint Franciaország vagy 

Németország csökken, és ez jó dolog. A sertéstenyésztőknek inkább a minőségen és az 

egyediségen kell gondolkodniuk, mint az árért folyó versenyen, mert a hús piaca a 

közeljövőben szűkülni fog. 



A baromfitermelés fejlődése 

Mindig sertésekkel és csirkékkel dolgoztam, fele fele arányban. Az utóbbi időben többnyire 

disznókkal dolgoztam, de mindig figyelemmel kísérem a baromfikat is. Javaslom a 

sertéstermelőknek, hogy tegyék ugyanezt. Csodálom, ahogy a baromfiipar képes szembenézni 

a nehézségekkel és alkalmazkodni a változásokhoz. 

Elsőként csökkentették az antimikrobiális szerek használatát, új rendszereket hoztak létre a 

termelés diverzifikálása érdekében, és olyan terméket vittek a piacra, ami bár olcsó, jó hírű, 

mert egészséges. Emlékszik valaki, mennyire rosszat tettek a tojások a koleszterin-szintre 

nézve? A sertéshúst továbbra is zsíros terméknek tekintik, és sok esetben az ár alapján 

versenyeznek. Ideje úgy gondolkodni, mint a baromfi szektorban. 

Az örök kérdés, ki fizeti a többlet költséget 

Azt hiszem, mindannyian egyetértenénk abban, hogy a Green Deal nagyon jónak tűnik az EU 

és polgárai számára. Az ilyen jellegű fejlesztések azonban gyakran negatívumokkal járnak a 

lakosság egy része szempontjából. A fogyasztók jobb termékeket akarnak ugyanazon az áron, 

a kiskereskedők ki akarják elégíteni a fogyasztói igényeket, de megtartják az árrést, és a 

költségek áthárulnak a termelési láncra, ami a termelőn csapódik le. 

A termőföldtől az asztalig akció magában foglalja a „Jogalkotási kezdeményezéseket az 

elsődleges termelők együttműködésének fokozására, az élelmiszerláncban betöltött pozícióik 

megerősítése érdekében”. A fenntartható élelmiszer-előállításra utaló 10 pont közül ez az 

egyetlen, amely még mindig nem kapcsolódik konkrét tartalomhoz. 

Nagyon bonyolult bevezeti ezeket a szabályozásokat, de előtte össze kell rendezni őket. A 

következő generációs gazdálkodók hiánya az EU egyes területein valós probléma, és ha a 

költségek folyamatosan növekednek, elveszíthetjük a gazdálkodás ökológiai értékét. 

Alakítsuk a kihívást lehetőséggé 

Nem vagyok sertéstartó, de úgy látom, hogy sok bátorság és a vidék szeretete kell ahhoz, 

hogy valaki állattartó legyen. Közalkalmazott vagyok, aki a tudománnyal segíti a termelők és 

a társadalom általános fejlődését. 

A látottak alapján azt gondolom, hogy a következő 5 év döntő fontosságú lesz az EU 

mezőgazdaságában, különösen a sertéstenyésztőkre nézve. Azt javaslom a 

sertéstenyésztőknek, hogy menjenek elébe a dolgoknak, váljanak magává a változássá, 

legyenek nyitottak, folytassanak párbeszédet a társadalommal és hozzanak létre értéket, mint 

ahogy eddig is tették. A világ gyorsabban változik, mint valaha. A gazdáknak el kell 

dönteniük, hogy milyenek akarnak lenni a jövőben, vagy más megteszi helyettük. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/8/The-future-of-pig-production-

welcome-to-the-Green-Deal-633641E 
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