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TAKARMÁNYOK, 
GÉPEK,

Gépek, eszközök, alkatrészek, takarmányok (főleg szója és vitaminok), csomagoló- és input
anyagok beszállítói áremelést jelentettek be a gyenge forint árfolyama miatt. Vannak szerencsé-
re olyanok is, akik a korábbi készletükre nem emelnek árat.

MŰTRÁGYA A műtrágyapiac féléves ciklusokban megy, a jelenlegi időszakra megvannak a készletek. Általában  
a nyári időszakban a legolcsóbbak a műtrágyák, de most nyári áremelkedéssel riogatják a terme-
lőket. Ennek nem sok alapja van, mert a nitrogén műtrágyák ára a mindenkori üzemanyag- és gáz-
árakhoz kötött, ami most nagyon alacsonyan van.
A hatósági árak bevezetését sem a hazai, sem az uniós jogszabályok nem teszik lehetővé.
Szállítási nehézségek, időszakos sofőrhiány, emelkedő fuvarköltségek.

munkaerő Munkaszervezési nehézségek, munkaerőhiány (nem tudnak vagy félnek munkába járni). Na-
gyobb üzemekben osztott műszak.
Az újonnan felvett munkaerő egészségügyi szűrését el kell végezniük az egészségközpontoknak. 
A március 28-tól érvényes kijárási korlátozások lehetővé teszik a mezőgazdasági, így az állat
tenyésztéssel kapcsolatos munkák végzését, ideértve a megvásárolt tenyészállatok haza
szállítását, a fedeztetések elvégzését, valamint a takarmányt forgalmazó és a mezőgazdasági 
üzletekben történő vásárlást.
Járványügyi protokollok hiánya, a telepi karantén kidolgozása, bevezetése, betartatása többletmun-
ka és pénz.

tárolás Értékesítési, likviditási gondok, a termelt áru (tej, tejtermék, élőállat, hús, tojás) felhalmozódása.
A piaci gondok áthidalására hűtő/fagyasztva tároló kapacitásokra volna szükség, de az or-
szágban úgy tűnik, elfogytak a szabad hűtőraktárak (fontos lenne központilag felmérni, mekkora is  
a potenciális hűtőkapacitás).
Fokozni kell a boltokban az ellenőrzést az élelmiszerek eredetével kapcsolatban és a húsok ese-
tében az országzászlók alkalmazását.

EGYSÉGES KÉRELEM Április 6tól beadhatóak az egységes kérelmek. A szankciómentes benyújtás május 15ig  
lehetséges. 43 jogcímre lehet igényelni támogatást. A kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus 
úton, a Magyar Államkincstár online felületén lehet benyújtani itt.
A kérelmek 70%-át a falugazdászok adják be, akik a koronavírus-járvány miatt a személyes ügyfélfo-
gadás helyett telefonon egyeztetnek a gazdákkal. 
Április 14-től indul a személyes időpontokra behívás. A falugazdász külön jelzi, ha az ügyintézéshez 
elkerülhetetlen a személyes találkozó, amikor az előre egyeztetett időpontban felkereshetők.

TÁMOGATÁS Támogatások kifizetése leállt áprilisban. Az AM-től azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az elmaradt 
és az esedékes kifizetések a következő három hónapban megtörténnek. Június végéig 122,5 milli
árd forint kifizetése várható. A legtöbb gazdának már áprilisban és májusban utalnak.
Az EU Bizottsága döntött az előlegfizetések emeléséről. A közvetlen támogatásoknál 70, míg  
a vidékfejlesztési pénzeknél 85 százalékos arányban fizethető előleg. Ezek adminisztratív elle-
nőrzések után, de a helyszíni ellenőrzések előtt is utalhatók. 

földbérlet A lejáró földbérleti szerződések rendeleti úton történő meghosszabbítására jelenleg nincs 
mód, mert az Országgyűlés előtt van egy jogszabálycsomag, melynek eredményeként számos terü-
let kapcsán új szerződés várható.
A földbérleti szerződéseket nem szükséges személyesen aláíratni, elegendő postai úton megküldeni 
és aláírás után, szintén postai úton visszakérni. A Földhivatal elfogadja, ha az ügyfelek aláírása kü
lönkülön szerződéseken szerepelnek. Fontos szempont, hogy minden érintett fél aláírása meglegyen.

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-egyseges-kerelem
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Súlyosbodik a helyzet, kormányzati intézkedésekre van szükség. Ehhez a háttéranyagot a kama-
ra az érintettek bevonásával hamarosan elkészíti. 

A 14. és a 15. héten gyengébb a kereslet. A 15. hétre a vágóhídi, feldolgozói helyzet tovább romlott, a 
megrendelések drasztikusan csökkentek. Éves szerződéssel (német tőzsdei árkövetéssel) rendelkező 
vágóhidak jelentős árcsökkentési igényt jelentettek be a 16. héttől (cca. 70 Ft/kg). Az átvételi árakban  
a szokásosnál is nagyobb egyedi különbségek tapasztalhatók (40-50 Ft/kg). Ezek mellett a belföldi vá-
gósertés értékesítése rendkívül problémássá vált. A vágóhidak 50%os kihasználtsággal dolgoznak. 

Az élősertés exportja szinte leállt, a húskivitel alacsony szinten megy. Románia felé megállt, 
Olaszországba és Németországba erősen lecsökkent.

A magas sertésár (1,8-1,85 EUR/kg vágva, 1,5 EUR/kg élő) és a gyenge forint (360-365 Ft/EUR) halálo-
san hat a hazai húsiparra. Az exportot nem segíti, a belföldi értékesítést ellehetetleníti.

A német, lengyel, spanyol feldolgozók veszteség mellett elkezdték kiüríteni a hűtőkapacitása
ikat részben keleteurópai piacokra. A kitárolás oka: tartanak a piac ideiglenes leállásától, és majd 
hűtőházra akarnak termelni.  

Heti kb. 60 ezer sertést kellene az előttünk álló hetekben levágni, ennek kb. 60%-a szerződéses,  
a többi szabadpiaci. A vágási súlyok növekednek, elkezdett torlódni a sertés.

Uniós sertésmagántárolás várhatóan nem lesz, mert Kínába megy az export. A hazai feldolgozók 
az ASF miatt nem tudnak Kínába és a Távol-Keletre exportálni. Diplomáciai offenzívára van szükség új 
piacok szerzéséhez és a régiek újra nyitásához.

A hűtőházak 90110% telítettségűek, csak hosszabb távra (egy év) fogadnak be árut. 

A termelőknek és a feldolgozóknak egyezségre kellene jutniuk, mindenkinek engedve kicsit az 
árban (450-500 Ft/kg között lehetne ez az átmeneti krízishelyzeti ár).

Állami szerepvállalás: hatósági díjak, adók, közterhek ideiglenes elengedése (útdíj, ATEV, hatósági 
állatorvos, rezsi költségek).

Kiskereskedelem önkorlátozása kizárólag hazai termékek értékesítésére a helyzet fennállása 
alatt VAGY multik és húsnagykereskedők kiemelt, ismétlődő ellenőrzése. 

Továbbra is csúcson a hazai holsteinfríz állomány tejtermelése. A Holsteinfríz Tenyésztők 
Egyesülete honlapján közzétette a 2019-es tejtermelés-ellenőrzés éves eredményeit. A zárt laktáci-
ók országos átlaga ismét 10 ezer kg felett volt (10.099 kg, 3,67% zsír és 3,32% fehérje). 

A tejpiacon is sajnos több jele van már a zavarnak. Világszerte nem tudnak a termelők a többlettejjel 
mit kezdeni. A franciák önkéntes termeléscsökkentést javasolnak a következő hetektől várható 
egyre nagyobb túlkínálat ellen. 

A fölözött tej ára 20%ot, a teljes tej 10%ot zuhant március közepén uniós szinten. A fölözött 
tej ára az egy évvel korábbinál még így is közel 30%-kal magasabb, a teljes tejé azonban már kis mér-
tékben a tavalyi alatt van.

A vendéglátóhelyek bezárásából, az iskolatej értékesítésének leállásából, valamint a spotárak csök-
kenéséből adódó piaci problémákat részben (néhány hétig) ellensúlyozta a tartós termékek 
lakossági felvásárlási hulláma.

Már több feldolgozót érintenek a piaci zavarok, különösen az értékesítési láncok leállása a kereslet 
csökkenése miatt. A készletek nőnek, tejfelesleg kezd kialakulni, amely az azonnali belföldi 
értékesítési árat 7080 Ft/kgra nyomhatja le. 

A hosszú távú szerződéssel rendelkezők előnyben vannak, hiszen az árak itt sokkal stabilabbak.  
A feldolgozók egy része ártárgyalást kezdeményezett, hogy a szerződött árakat 6-10 Ft-tal csökkent-
sék közös megegyezéssel. Előfordult egyoldalú szerződésmódosítási kísérlet is, ami diktátum formá-
jában valósult meg és sérti az etikai kódexet. 

A legnagyobb feldolgozóink stabilan működnek, de április elejétől jelentősen alacsonyabb  
árszinten (8085 Ft/kg) tervezik a felvásárlást.  

A tenyészállatértékesítés megállt vagy csak nyomott áron lehetséges. 

Sok a termelt tej, ami napi 5 millió kg körül van. Ez még a következő hetekben növekedhet, ami tejfe-
lesleget eredményezhet. 

A helyi piacok újranyitása segített azokon a kis és közepes tejtermelő és sajtkészítő gazdaságokon, 
akik ezeken a piacokon árulnak.

Növekedtek az eladásaik azoknak, akik házhoz mennek és autóból értékesítenek, míg az otthon-
ról értékesítőkhöz kevesebben mennek, náluk akár 20-30%-os visszaesés is van.

A több mint száz éve alapított, 2013-tól olasz tulajdonban lévő, napi 200 ezer liter tejből 20 tonna 
sajtot előállító Óvártej Zrt.-nél a mozzarellagyártást időlegesen visszafogva ismét tradicionális félke-
mény sajtokat kezdtek előállítani. Bővebben itt. 

SERTÉS – VÁGÓSERTÉS-ELŐÁLLÍTÁS, -ÉRTÉKESÍTÉS

TEJTERMELÉS

https://www.holstein.hu/teb/orsz/lakt.pdf
https://www.holstein.hu/teb/orsz/lakt.pdf
https://qubit.hu/2020/04/11/tuleli-a-magyar-mezogazdasag-a-koronavirus-jarvanyt
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Egyes vágóhidak értékesítési nehézségekkel küzdenek, de a nagyobbak folyamatosan üzemelnek.

Elkezdtek csökkenni a felvásárlási árak (1030%kal). Ez sajnos igaz mindegyik (tej, kettős, hús) 
hasznosításra és vágómarha-kategóriára (vágóüsző és -bika, selejt tehén).

Romló piaci kilátások a következő félévre (bizonytalan török, arab, európai piacok) egyrészt a jár-
ványhelyzet miatt, másrészt az ebből és más gazdasági folyamatokból fakadó hatások miatt.

Tenyészállatokra egyelőre még van kereslet. Tenyészbikára a de minimis támogatásnak köszön-
hetően elsősorban belföldről, míg tenyészüszőkre inkább a szomszédos országokból.

Az elmúlt héten az exportra szánt pulykamellfiléárak 3,13,2 EURra estek a korábbi 4,5 EUR ár-
ról a kereslet jelentős csökkenése mellett. A pulykavágóüzemek közül több abbahagyta a vágást, de  
a nagyobbak is lassítják a folyamatokat.

A belföldi értékesítést agyon nyomják az importárak, főleg a lengyel csirke és pulyka.

A madárinfluenza és a vágócsirke piacának zavarai, valamint a takarmány-alapanyag árainak növe-
kedése miatt az ágazat rendkívüli veszélybe került. A brojlercsirkét nevelők egy része nem tervez 
telepíteni, napi szintűek a naposcsibe-rendelések visszamondása.

Víziszárnyasoknál a madárinfluenza miatt az ország legjelentősebb termelési körzeteiben néhány 
hét múlva a vágási létszámok csökkenése várható, ami a feldolgozás részleges/teljes leállását 
okozhatja. A szektorban 4 ezren dolgoznak, és évente 8 millió állatot nevelnek. 

A vendéglátó- és szállodaipar világszíntű leállása miatt a készletek halmozódnak a pecsenye és a hí-
zott ágazatban is. A libamáj 95%a, a mell 70%a most a hűtőkbe kerül, nem eladásra. 

Tojáságazatban jobb a helyzet. Az utóbbi 2 hétben 30–50 százalékkal több tojást igényeltek az áru
házláncok, de ez a húsvéti szokásos keresletnövekedésnek is köszönhető. Az elmúlt években emelkedik 
a tojásfogyasztás, ami a KSH adatai szerint 2019-ben 238, míg 7 éve 214 volt. Az ellátás majdnem felét 
(47%) a regisztrált termelők, a fennmaradó rész fele importból, másik fele háztáji termelésből biztosított. 

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (MJKSZ) a héten levélben tájékoztatott valamennyi 
regisztrált juh és kecsketartót (8650 gazda) a kialakult helyzetről, a teendőkről és tudnivalókról.  
A szövetség kiadta az igazolásokat a 2020. évi anyajuh és a kos/bak támogatási kérelmekhez.

Március végéig a kiszállított juhok (tenyész-, hízó-, vágóállatok) száma összesen mintegy 10 ezerrel 
több volt, mint tavaly ebben az időszakban úgy, hogy a török kiszállítások jelentősen csökkentek, 
belépett Jordánia, és Olaszországba is mintegy 3 ezerrel több állatot vittünk ki, mint 2019ben. 
A svájci és szlovák kiszállítások normalizálódtak, a szlovéniai kiszállítások, szabályok eltérő értelmezé-
séből adódóan nem indultak be (csak nagy kamion közlekedhet a határon át).

Az olasz kereslet kis mértékben visszaesett, de sem az olasz, sem más piac nem omlott össze. Az 
olasz piacon a járványhelyzet miatt a nagyobb súlyú (+24 kg) bárányokat jobban keresik. Ezt az 
igényt ráhizlalással tudjuk kielégíteni. Az arab piacok kereslete miatt a kosbárányok iránti igény megnőtt.

Támogatási javaslat: tenyészjerkebeállítás támogatása, ami a kínálatot visszafogná és mérsékel-
né a kisebb kereslet miatti árcsökkenést.

A hazai bárányhús fogyasztása (ami tavaly 0,3 kg/fő/év volt) valószínű sajnos csökkenni fog a ter-
mékek magas ára miatt.

A juh és kecsketej és tejtermékek értékesítése válságba került a vendéglátóipar és a sok ter-
melői piac bezárása miatt. Javasolt a hosszabb érlelési idejű termékek előállítása vagy a késztermékek 
fagyasztva tárolása. A tároláshoz javasolt az összefogás, a szervezett raktározás. A szakmai szervezetek 
javaslatokat tartalmazó levelet írtak ez ügyben a Miniszternek (feldolgozók fejlesztését segítő beruhá-
zások támogatása, helyi piacok újranyitása, tejautomaták kihelyezése, könnyített számviteli elszámolás 
ideiglenes bevezetése, központi sajtfelvásárlás és állami intézményeknél történő felhasználása).

Jelenleg a merinó típusú gyapjút keresik csak és azt is alacsonyabb áron, míg az egyéb gyapjútípusok 
iránt nincs kereslet, és az árak is drasztikusan estek.

A méhészeti termékek iránti kereslet élénk. Az alacsony árszinten leállt virágméz-felvásárlás emel-
kedettebb áron újraindult. A korábbi évek gyenge méztermése és alacsony árszintje miatt az áruterme
lő, főállású méhészek egy része elbizonytalanodott a méhészkedés folytatásában. A tenyészanyag 
iránti kereslet mérséklődött, az ilyenkor jellemző méhcsaládvásárlások leálltak. A méhállományok 
az enyhe tél és a korai tavasz miatt szépen fejlődtek, többségében termelőképes, erős méhcsaládok 
várják a repcevirágzást.

Április 3-án hatályba lépett a 12/2020. AM-rendelet, amivel 2020. május 31- re módosult a méhészek 
által igénybe vehető gyógyszer- és cukortámogatás beadási határideje.

A koronavírus-helyzet miatt az elmúlt hetekben kisebb átmeneti gondok voltak az OMME-zárszalag 
ellátásában, aminek minimálisan emelkedett az ára, mostantól 10 Ft/db lesz. 

HÚSMARHAÁGAZAT

BAROMFIÁGAZAT 

JUHÁGAZAT

MÉHÉSZET
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MEGJELENT ÚJ JOGSZABÁLYOK 

NYÚLÁGAZAT 

AKVAKULTÚRA 

ŐSHONOS

HASZNOS PORTÁLOK

A korábbi problémák fokozódnak. Halmozódnak a készletek, ami a termelés kb. 20%-át teszi már ki. 
A termelők a takarmányokból egyre több komponenst hagynak ki költségcsökkentési céllal. 

Belés külkereskedelemben 1520%os a visszaesés. A felhalmozódott készletet a hazai vágóhidak 
lefagyasztják, bízva a piac mihamarabbi visszaállásában. Új terméktípusokat és csomagolási technoló-
giákat fejlesztenek. Húsvét után 2-4 Ft/kg-os takarmány-áremelkedésre számítanak, ez később 10-15% 
is lehet. A tisztítószerek, fertőtlenítők már mos 15-20%-kal drágábbak. A Terméktanács arra ösztönzi  
a termelőket, hogy ne csökkentsék a termelést. A vágóhidak és a nyúltelepek több műszakban dolgoz-
nak, egymást segítik. A magyar áruházláncok rendelése folyamatos. A korlátozások bejelentésénél elő-
fordulnak pánikvásárlások. A tenyészállatexport elindult, működik. A legnagyobb gond a bizonytalanság.

Tovább mélyül a válság. Az intenzív gazdaságok késztermékkészleteihez április vége/május elejével 
jön hozzá a tógazdasági termelők élőhalfeleslege, amennyiben nem sikerül megoldást találni a telelő 
állományok értékesítésére.

Értékesítési nehézségek alakultak ki a HORECA leállása miatt a kézműves és a speciális termékeket 
gyártóknál, valamint az élőállat (tenyész-, hízó) felvásárlásban is. 

Az őshonos támogatások sok tenyésztő esetében a túlélést jelentik, ezért is van kiemelt jelentősége 
annak, hogy ezeket idén határidőben kapják meg a gazdák. Úgy tűnik, hogy ezek az új KAP elin-
dulásáig, azaz az átmeneti időszakban (2021/2022-ben) is fizethetők lesznek. 

Többen újítással reagáltak a kialakult helyzetre, házhoz szállítanak nem csak szárazárut, hanem 
mindenféle húskészítményt és nyers húst is. Közülük többen is tudják tartani az eladott mennyi-
séget, bevételt. Van azonban olyan tenyésztő, aki kereslet-visszaesést tapasztal még a húsvéti idő-
szak ellenére is.

102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szerveze-
tek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről – hogyan lehet vészhelyzetben egyebek mel
lett testületi üléseket (ideértve az elnökségi üléseket, közgyűléseket) szervezni és határoza
tot hozni. A tisztújítás és egyéb választások 90 nappal halaszthatók.

105/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős fog
lalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról – arról, mit jelent 
csökkentett munkaidő, a létszámtartási kötelezettség, a távolléti díj, mik a támogatási kérelem tartal-
mi követelményei, beadásának módja és igénybevételének feltételei. 

2020. április 6-án megnyílt az Egységes Kérelem (EK) kitöltési felülete, és lehetővé vált a gazdálkodók 
kérelmeinek benyújtása.

•  Kormányzati tájékoztató oldal a koronavírusról

•  NÉBIH koronavírus portál

•  Beruházásokat érintő kedvezmények

•  Idénymunka kereső portál

•  Gazdaságvédelmi akcióterv

•  Magyar Állattenyésztők Szövetsége honlapja

•  KSH koronavírus portál

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5c5bf027c6a87b58563fb499dcbaf14cf3dab90/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5c5bf027c6a87b58563fb499dcbaf14cf3dab90/megtekintes
http://www.allattenyesztok.hu/aktualis/hirek/matol-elerheto-az-egyseges-kerelem-beadofelulete
https://koronavirus.gov.hu/
https://portal.nebih.gov.hu/koronavirus
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/beruhazasokat-erinto-kedvezmenyek
https://www.munkaszuret.hu/
https://www.kormany.hu/hu/hirek/a-gazdasagvedelmi-akcioterv-fobb-pontjai
http://www.allattenyesztok.hu/
https://www.ksh.hu/koronavirus-dosszie-elemzesek
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IDÉNYMUNKA Németországban átmeneti intézkedésekkel 70ről 115 munkanapra emelték az engedélyezett idény
munka időtartamát október 31ig. Olaszországban elsősorban nem EU-s, hanem harmadik országokból 
érkező dolgozókkal tervezik elvégezni a munkákat, körülbelül 200.000 dolgozó hiányzik a termelésből, és 
félő, hogy a termés egy része a földeken marad. Lengyelországban az ukrán vendégmunkások hiánya 
okoz gondot. 

LENGYELORSZÁG A lengyel agrárminiszter szerint a mezőgazdaságuk bőségesen el tudja látni élelmiszerrel a lakosságot.  
A marhahús 80, a baromfihús 60, a tej és tejtermékek, repce, zöldség, gyümölcs, növényi olajok és koncent-
rátumok 40 százalékát exportálták 2019-ben. A tárcavezető szerint semmi ok nincs az élelmiszerárak 
emelésére, ugyanakkor az exportpiacok bedugulása komoly gondot okozhat.

CSEHORSZÁG A cseh agrárminisztérium szerint az ország elegendő élelmiszertartalékkal rendelkezik. Andrej Babis 
miniszterelnök arra szólította fel a lakosságot, hogy ne vásároljon pánikszerűen. Az ország marhahúsból 
önellátó (123%), ugyanakkor a sertéshúsból (50%), baromfihúsból (68%) és tojásból (87%) ez nem mondha-
tó el, de az ellátási láncok zavartalan működését próbálják garantálni. 

NAGY-BRITANNIA A Brit Tejtermelők Szövetsége (RABDF) pénzügyi segítséget sürget a túltermelés és az alacsony tejárak 
miatt, máskülönben el kell kezdeni a tehenek vágóhídra küldését, ami később tejhiányt okozhat. Vannak, 
akik kiöntik a tejet, mert nem tudnak mit kezdeni vele. 
Márciusban a kereskedelmi statisztikák szerint jelentősen megugrott a marhahús iránti kereslet, ám a brit 
élelmiszerláncok lengyel importból pótolták marhahúskészleteiket, ami felháborodást váltott ki a húsos 
érdekképviseleteiknél.

ÍRORSZÁG Aggódnak a marhahústermelők, miután az egyik legnagyobb húsfelvásárló, a McDonald’s bezárja ösz
szes éttermét az országban és NagyBritanniában is. Az Ír Központi Bank forgótőkepótló gyorshitellel 
és hitelfizetési könnyítésekkel segítené a termelőket. A húsvétnak köszönhetően egyelőre szinten maradt  
a bárányhús iránti belső kereslet, de jövő héttől már nehezebb lesz a piaci helyzet.

FRANCIAORSZÁG A francia tejtermelők (a bortermelőkkel együtt) az Európai Bizottság segítségét kérték, mert az éttermek 
bezárása miatt meredeken visszaesett a tej iránti kereslet, és túlkínálat van. Francia agrárcégek és európai 
parlamenti képviselők egy élelmiszeralap felállítását kérik, mivel számos terményből hamarosan túlter-
melés lesz az eladási és szállítási korlátozások miatt. 

OLASZORSZÁG Jelentősen visszafogták a termelést az olaszországi vágóhidak és húsfeldolgozók. Főleg a sertéstartóknak 
vannak nehézségeik a visszaeső kereslet és a szállítási nehézségek miatt. Az árak esnek, de alapvetően 
működik a húsipar.

SPANYOLORSZÁG Az állattenyésztési kibocsátás 40 százalékát kitevő sertéstenyésztésben és feldolgozásban a koronavírus 
ellenére folyik a termelés.

KÍNA Kínában hatalmas logisztikai problémákkal szembesülnek a forgalmazó cégek. A teherfuvarozási hálózat 
összeomlott. Több ezer konténernyi fagyasztott áru (pl. hús) torlódott fel a kikötőkben. Kimerültek  
a hűtőtároló-kapacitások, ez komoly veszélyt jelent az élelmiszer-ellátásra.  
A feldolgozók ugyan újraindultak, de jóval kisebb mennyiségekkel, mert akadozik az ellátás, és súlyos 
munkaerőgondok vannak a fertőzésveszély miatt.
Jelentős takarmányhiány van országos szinten, ami visszafogja a termelést. A sertéságazat ambiciózus 
újraépítése késik. A kínai állam könnyített az importkorlátozásokon, így a szója, a baromfi és sertéshús 
importja emelkedik (elsősorban az USA-ból). 
A madárinfluenza és a sertéspestis miatt a baromfi- és sertéshústól elforduló kínaiak a marha és a juhhús 
iránt élénkebben érdeklődnek.  
A kínai tejpiac drasztikusan visszaesett februárban, és ez márciusban sem változott. Az újévi ünnepek-
ben hagyományosan nagy a tej- és tejtermékfogyasztás, ez most elmaradt, a tejipar a felesleget leporította, 
ami most nyomja az amúgy is alacsony kereslettel jellemezhető piacot. Kormányzati segítséggel média-
kampányt indított a Tejipari Egyesület, amelyben felhívják a figyelmet a tej és tejtermékek immunerősítő 
hatására. A Rabobank szerint idén a kínai tejimport 20 százalékkal lesz kevesebb, mint tavaly. 

USA Túl olcsón felvásárolt vágómarhák és túl drágán piacra dobott marhahúsok – erőfölénnyel való vissza-
éléssel, kartellezéssel és piacmanipulációval vádolják az USA 4 legnagyobb húsipari szereplőjét (JBS, 
Tyson, Smithfield és Cargill), akik az Egyesült Államok húspiacának 80 százalékát uralják. Miközben a vágó-
marha felvásárlási ára 16 százalékkal csökkent februárban, az USA-ban a marhahúsfogyasztás majdnem 
duplájára növekedett a tavalyihoz képest. Ez a helyzet a négy nagy húsipari óriás zsebét tömi, a gazdák 
bevételeit pedig apasztja. A marhahizlalók ezt megelégelve létrehoztak egy online piacot (R-CALF), ahol  
a kisebb feldolgozók és marhahizlalók elérhetőségeit és ajánlatait teszik közzé. Bővebben itt.

KANADA Az USAban, az Egyesület Királyságban, Franciaországban és sok más országban, Kanadában is meg
csappant a tej iránti kereslet, miután a járványügyi korlátozások miatt bezártak az éttermek, a szállo-
dák és az iskolák. Mintegy 500 gazdaságot arra kért a szövetség, hogy heti 5 millió liter tejet öntsenek ki.  
Az Ontariói Tejgazdaságok 55 éves fennállása alatt eddig csak egyetlen egyszer kérték arra a termelőket, 
hogy nyers tejtől szabaduljanak meg. Bővebben itt.

GABONA EXPORT Vietnám, a világ harmadik legnagyobb rizsexportőre ideiglenesen felfüggesztette exportját, miközben Kína 
több rizst importál. Németországban rizshiány van egyes boltokban. De nem Vietnám az egyetlen, aki 
exporttilalommal és korlátozásokkal reagál a krízishelyzetre. Oroszország, a világ első számú búzaex-
portőre, visszatartja tartalékéinak egy részét (7 millió t). Kazahsztán, a világ egyik legnagyobb búzaliszt-for-
galmazója teljesen lezárta a kivitelt. Ukrajna (2019-ben 17 millió tonnát exportált) bármelyik pillanatban 
megállíthatja a búza exportját. Argentínában sok termelő úgy döntött, hogy betárolja gabonáját, és meg-
várja a magasabb árakat és a helyi valuta gyengülését. A nagy vevők a brazil és amerikai termények felé 
fordultak, ami megemelte az árakat.

HATÁROKON TÚL

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2020/054-coronapaket-der-bundesregierung.html
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/italy-looks-to-non-eu-migrants-plug-gap-in-agricultural-workforce/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/polish-farmers-push-to-keep-ukrainians-in-agriculture-after-border-closure/
https://polandin.com/47091521/more-than-enough-food-in-poland-food-production-high-agriculture-minister
https://www.radio.cz/en/section/business/food-reserves-in-czech-republic-sufficient-except-for-pork-says-agriculture-minister
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-dairy-milk-farmers-throw-away-shortage-lockdown-a9457001.html
https://www.livekindly.co/irelands-beef-industry-may-not-recover-from-coronavirus/
https://modernfarmer.com/2020/04/why-are-beef-prices-and-demand-up-but-cattle-prices-down/
https://qubit.hu/2020/04/08/heti-5-millio-liter-tej-kiontesere-biztatjak-a-kanadai-farmereket-es-ez-a-halak-tomeges-pusztulasaval-jarhat

