
 

 

 

A spanyol sertéstermelés 2011. évi teljesítménye 
 

 

A spanyol Mezőgazdasági, Élelmiszer- és Környezetügyi Minisztérium közzétette a 2011. évi 

sertéságazat termelési adatait. A sertéstenyésztés a spanyol állattenyésztési ágazat egyik 

leglendületesebb ágazata, amely a múlt évben 4,8 milliárd euro értéket állított elő, a spanyol 

állati termék előállítás 35,2%-át. 

 

Spanyolországban 2011-ben 93.007 sertéstartó gazdaság működött - számuk 2009-hez 

viszonyítva 4,1%-kal csökkent -, amelyből 13.867 üzem külterjes tenyésztést folytatott. Ezek 

közül a legtöbb Extremadura tartományban volt (5.423 db).  

 

A sertésállomány létszáma elérte a 25,63 milliót, ami 2011-ben az előző évihez képest alig 

csökkent (0,3%). A sertések körülbelül 10%-a külterjes tartásban volt. Spanyolország 

Németország után (27,4 millió sertés) a második legnagyobb sertéstartó európai ország. Itt 

szinte kétszer annyi sertés van, mint a harmadik legnagyobb sertéstermelő Franciaországban 

(13,95 millió). 

  

A sertéshústermelés mennyisége Spanyolországban tíz év alatt 16,4%-kal növekedett, elérte a 

3,47 millió tonnát. A termelés elsősorban Katalóniára koncentrálódik, amely a mennyiség 

40,4%-át állítja elő. A húsmennyiséget tekintve két tagállam: Spanyolország és Németország 

(5,56 millió tonna) állítja elő az Európai Unió teljes sertéstermelésének 40%-át (22,5 millió 

tonna). Nemzetközi kitekintésben az Európai Unió legnagyobb versenytársa Kína, amely a 

teljes sertéshús mennyiség több mint kétszeresét állítja elő (49,5 millió tonna). Az első három 

legnagyobb európai sertéstartó tagállam (DE, ES, FR) termelése szinte eléri az Egyesült 

Államok sertéshústermelését (10,27 millió tonna). Spanyolország termelésben még önmaga 

megelőzi a nagy versenytársakat: Brazíliát és Kanadát.  

 

Spanyolország sertéshús kivitele 2008 óta minden évben meghaladta az 1 millió tonnát - 

2011-ben 1,36 millió tonna sertéshúst exportált. Az eredmény szembetűnő, amennyiben tíz év 

távlatában tekintjük a növekedést. 2001 óta a 385 ezer tonnáról induló húsmennyiség exportja 

közel 3,5 szeresére ugrott. A spanyol sertéshús export 77%-a az Európai Unió belső piacára 

irányul, a külpiaci export növekedése 2011-ben 46%-kal nőtt meg, megközelítőleg elérte a 

312 ezer tonnát 2010-ben.   

 

A teljes tanulmány elérhető: 

http://www.eurocarne.com/informes/pdf/indicadores-economicos-carnede-ce76.pdf  

Forrás: www.eurocarne.com 
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