
SUS  3 / 2021  

Číně chybí 20 mio. prasnic  

Text:  Fred Schnippe , SUS 

( hrubý překlad části  článku , 3 odstavce na  str.29) 
 

30 %  méně prasnic 

Přetrvávající problémy s AMP zdecimovaly stavy prasnic ze 45  pod  30 mio. kusů.  

Původní cíl bylo obnovení stavu na 35 mio. do konce roku 2020. Druhá vlna AMP toto zničila. 
Podle nových prognóz US ministerstva zemědělství  se znovuvybudování chovu prasat  může 
táhnout do roku 2029. 

Zvláště v provinciích se šlechtěním na severovýchodě jsou škody z AMP nevratné. Ztráty 
prasnic jsou tak vysoké, že stavy není možné vlastními silami obnovit. Celkově chybí Číně 20 
mio. prasnic!  Ceny chovných prasnic nastoupaly k 1500 EUR. Nouzově připouští podniky 
prasnice z výkrmu.  

Přes nízkou nabídku nastoupaly ceny v zimě na na více než 5 EUR za kg ž. hmot. To více, než 
dvojnásobek obvyklé. Selat je extrémně málo a stly ještě v březnu více než 300 EUR !! 

Mezitím se ceny zase normalizovaly, zajisté ve spojitosti s panickými prodeji v průběhu 
nových případů AMP. 

Aby Peking podpořil zajištění vepřovéhp masa, předložil  obsáhlý podpůrný program domácí 
produkce. Výstavba nových stájí bude dotována investičně a provozně  z  50  až 90 %. 

Dobré cenové výhledy na čínském trhu lákají velké investory. Takže Muyunan Foods buduje 
největší provoz pro prasnice na světě.  Na jednom  místě v provincii Henan má 84 000 
prasnic produkovat 2,1 mio. selat za rok. Provozy takové velikosti jsou ale výjimkou. Obvykle 
jde o projekty pro 2500  až 5000 prasnic. 

 

Žádaná zahraniční genetika  

 

Velká zařízení sázejí na zahraniční genetiku s vysokým zdravotním statusem. Momentálně 
jsou povoleny exporty Dánska a Francie. . S Velkou Británií běží jednání. V minulém roce 
přiletělo z Evropy cca 20000 chovných prasat. To je ale kapka na horkém kameni. Potřeba 
dovozu je po léta vysoká. Německo bohužel nemá licenci pro vývoz chovných  zvířat. 

 



 

Potřeba masa zůstává vysoká  

 

Také v mase zůstává lidová republika závislá na dovozech. Prognóza US ministerstva 
zemědělství byla s novou vlnou AMP  silně korigována směrem vzhůru. 

Vyčíslena na potřebě 9 až 15 mio. tun vepřového. To by bylo překročení minulého roku. 

Vláda uvolnila rezervy masa,  aby zmírnila úzká místa. Očekává se tedy, že Německo brzy 
bude moci opět dodávat vepřové maso do Číny. 

S produkčními výsledky se také očekává následná potřeba. Špičkové podniky docilují 30 kusů 
odstavených selat. Průměr země je ale na 20 selatech. Potrvá patrně ještě léta, než Čína 
docílí soběstačnosti. 

 

 

 

 

 

 


