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A világ kacsahústermelése és -piaca

KOZÁK JÁNOS

Kulcsszavak: kacsahústermelés, export-import, piac, fogyasztás.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A világ kacsahústermelése 1984–2009 között 4,75-szörösére növekedett, ezzel je-
lent sen túlszárnyalta az össz-baromÞ hústermelés ütemét. Ez a kacsatartás és a ka-
csatermékek kedvez  biológiai tulajdonságainak és gazdasági el nyeinek, valamint a 
fogyasztói szokások megváltozásának tudható be. A kacsatartás jelent sen hozzájá-
rulhat az emberiség állati fehérjével való ellátásához és az élelmiszer-biztonsághoz. 

A hagyományos kacsatartási rendszerek helyett az intenzív tartásmód terjed, s a 
hasznosítási irányok változásával a kacsák genotípusa és a kacsatermékek választéka 
strukturálisan átrendez dik. A termék-el állítás és a fogyasztás szezonalitása meg-
sz!n ben van, a piaci verseny pedig egyre élesebbé válik Magyarország számára is. A 
fogyasztói elvárások miatt a környezetvédelmi és állatjóléti elvárások alapvet ek.

SZEMLE

BEVEZETÉS

A világ egyes régióiban, különösen Ázsia 
egyes országaiban a kacsatartás jelent -
sen hozzájárulhat az emberiség állati fe-
hérjével (kacsahús, kacsatojás) való ellátá-
sához és az élelmiszer-biztonság individu-
ális és nemzeti, illetve regionális szinten 
való fejlesztéséhez. A fejlettebb régiókban 
pedig a kacsatartás termékei, az egyedül-
álló aromájú kacsahús és a hízott kacsa-
máj jelent sen gazdagítják az élelmiszerek 
választékát.

A legtöbb kacsát Kínában tartják. Kínát 
sorrendben Franciaország követi. 2009-
ben a világ tíz kacsahústermel  orszá-
ga adta a termelés kereken 88%-át, mely-
b l Magyarország 1,4%-kal részesedett. A 
világ kacsahústermelésének csupán 3%-a 
kerül a világpiacra, s 2009-ben a tíz leg-
nagyobb kacsahús-exportáló ország adta 
a világ exportjának 92%-át. Az exportban 
Magyarország sorrendben a 3. helyet fog-

lalja el. A világ kacsahúsimportjának 80%-
át csupán tíz ország vásárolta meg.

A KACSATARTÁS DINAMIZMUSA 
ÉS ORSZÁGAI

A világ összes baromÞ hús-termelése az 
elmúlt negyed század (1984–2009) alatt 
több mint háromszorosára növekedett (1. 
táblázat). A megtermelt baromÞ hús 85-
86%-át a csirkehús teszi ki, de legdina-
mikusabban – a szóban forgó id szakban 
– a libahústermelés növekedett, mivel az 
1984. évi termelés nyolcszorosára, ezt kö-
vet en pedig a kacsahús csaknem ötszörö-
sére gyarapodott.

Az utóbbi években a víziszárnyas-terme-
lés jelent s növekedése a víziszárnyasok 
kedvez  biológiai tulajdonságainak és 
gazdasági el nyeinek, valamint az életkö-
rülmények javulásával a fogyasztói szo-
kások megváltozásának tudható be. A jel-
legzetes íz!, sokféleképpen elkészíthet , 
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tradicionális kacsa- és lúdtermékek sem-
milyen más élelmiszerrel nem helyettesít-
het k (Xiangpin, 1998). A víziszárnyasok 
húsa mellett a fejl d  országokban, kü-
lönösen a kínai emberek számára a ka-
csatojás az egyik legjelent sebb fehérje-
forrás (Pingel, 1988). Egyes országokban 
az összes tojásfogyasztásból a kacsato-
jás részesedése elérheti a 30%-ot is (Sluis, 

2004a). A víziszárnyasok pehely- és toll-
forrásként is széles körben használato-
sak (Pingel, 2004), mivel rendkívül ked-
vez  tulajdonságai miatt a toll és pehely 
olyan megújuló nyersanyagforrás, amit 
min ségben textilipari tölt anyagként 
eddig egyetlen más anyag sem múlt felül 
(Kozák, 2009). A ludak mellett a pézs-
makacsák, mulardkacsák töméses hiz-
lalásával pedig olyan delikátesz ételkü-
lönlegességet, hízott májat állítanak el , 
amely más termékkel nem helyettesíthet  
(Kozák, 2008). Húsuk magas többszörö-
sen telítetlen zsírsavtartalmuk miatt igen 
fontos élelmiszernek tekinthet  (Pingel, 

2009). Mivel a víziszárnyasok többnyire 
olyan takarmányokat fogyasztanak, ame-
lyek nem alkalmasak emberi táplálkozás-
ra, ezért a víziszárnyasok takarmányozá-
sa – többnyire – nem jelent konkurenciát 
az emberek élelmezésében (Pingel, 2004). 
Ebb l adódóan joggal feltételezhet , hogy 
a baromÞ tartás legdinamikusabban fejl -
d  fajai a víziszárnyasok lesznek.

A világ kacsahústermelése az 1993. 
évi 1,72 millió tonnáról 2009-re több 

mint 2,2-szeresére, 3,85 millió tonná-
ra emelkedett. Kacsahústermelésben ve-
zet  kontinens Ázsia, 2009-ben 82,2%-
kal részesedett a világ termeléséb l. Ezt 
követi Európa 12,4%-kal. Ázsiában a ba-
romÞ húsnak csaknem 10%-át a kacsák 
termelik, szemben a világ 4,1%-os része-
sedésével. A kacsahústermelés Afriká-
ban, Latin-Amerikában és Óceánia te-
rületén nagyon csekély (1. ábra). A világ 
kacsahústermelése 2015-re várhatóan 
4,5 millió tonna körül alakul (Executive 

Guide, 2007).
Az ázsiai földrész legnagyobb kacsa-

hústermel  országa Kína. Kína az 1983. 
évi termelését 2009-re 8-szorosára nö-
velte (2. táblázat). Az 1980-as években 
még dönt en a kacsatartás a tojó és kett s 
hasznosítású fajtákra alapozódott, 1995-
t l azonban a hústípusú kacsák adták a 
kacsahús nagyobb részét, s azóta is er -
teljes fejl dést mutatnak (Xinjian, 2004). 
Napjainkban a pézsmakacsa népszer!sé-
ge is n tt (WP, 2006). Az ország baromÞ -
hús-termelésének egyhatodát a kacsahús 
adta, és közel ugyanennyit a libahús tesz 
ki (Evans, 2006). A kacsa- és libahús Kína 
baromÞ hús-fogyasztásának majdnem 
30%-át adja (Pingel, 2004). Ehhez hoz-
zájárul az import is, mivel Kína kacsater-
mékeket is, f leg sült kacsát, füstölt, só-
zott kacsát importál (Nyárs et al., 2006). 
Ugyanakkor Kína nagy mennyiség! el -
sütött kacsát is szállít az európai piacok-
ra (Gippert, 2011). 

BaromÞ faj 1984 2000 2003 2005 2007 2009

Tyúk .. 59,0 65,0 70,5 75,1 79,6

Pulyka .. 5,1 5,3 5,2 5,3 5,3

Kacsa 0,8 3,0 3,3 3,4 3,5 3,8

Lúd 0,3 2,0 2,1 2,3 2,2 2,4

Összesen 29,4 69,1 75,8 81,4 88,9 91,9

1. táblázat

A világ baromÞ hús-termelése 1984–2009 

(M. e.: millió tonna)

Forrás: Sluis, 2004a; Executive Guide; 2004, 2007; WattAgNet.com, 2011 adatai és számított értékek
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Az egy f re jutó kacsahústermelésben 
viszont Magyarország, Franciaország és 
Tajvan a vezet  országok (Pingel, 2004). 

A kacsahústermelés értékbeni rangso-
rolásában világviszonylatban Kína után 

Franciaország a második helyet foglalja el. 
Kína 65%-kal (3028 millió dollár), Fran-
ciaország 6,5%-kal (303 millió dollár) ré-
szesedik, majd Malajzia, USA, Vietnam és 
Thaiföld következik (Pingel, 2009).

1. ábra

A világ kacsahústermelése 1993–2009. években

Forrás: Evans, 2004; Executive Guide, 2007; WP, 2006 adataiból való összeállítás

Ország
1983 2009

tonna tonna %

Kína 331 359 2 658 146 69,12

Franciaország 59 000 232 202 8,40

India 24 700 46 150 1,20

Vietnam 28 800 80 640 2,10

Thaiföld 75 000

USA 40 546 49 990 1,30

Németország 18 000 67 500 1,76

Malajzia 29 400 - -

Magyarország 27 700 52 339 1,36

Egyesült Királyság 17 553 29 991 0,78

Egyiptom 39 000 1,01

Indonézia 25 820 0,67

Tíz vezet  ország 652 058 3 372 778 87,70

Világ 818 622 3 845 443 100,00

2. táblázat

A kacsahústermelés tíz vezet  országa 1983-ban és 2009-ben

Forrás: FAOstat, cite Sluis, 2004b; FAOSTAT, 2010; Agreste, 2011 adatai és számított értékei
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Indiában (Nyugat-Bengália) a kacsate-
nyésztés igen gyors ütemben fejl dik (Sluis, 

2004a). 2002-ben a kacsahústermel  or-
szágok sorában India – Kína és Franciaor-
szág után – a harmadik helyet foglalta el 
(Pingel, 2004), Vietnam az utóbbi évek-
ben azonban már megel zte Indiát. Indi-
ában az egy f re jutó kacsahústermelés to-
vábbra is alacsony (2007-ben 0,07 kg/f ) 
maradt. Indiában, Vietnamban, Kambo-
dzsában, Indonéziában, Bangladesben ál-
talában a kisgazdaságokban tartják az ál-
latokat, helyi kacsafajtákkal termelnek 
(Pingel, 2004). Délkelet-Ázsia kacsatar-
tására leginkább az extenzív tartásmód a 
jellemz , s ezért a kacsatermelés is f ként 
a helyi fajtákra alapozódik (Nyárs et al., 

2006).
Thaiföldön a 2004-es madárinß uenza 

mind a termelésben, mind az exportban 
komoly visszaesést okozott. A 2003. évi 
termelés közel harmadára esett vissza. Az 
exporton belül viszont megn tt a f tt hús 
aránya (87,45%). 2005-ben a teljes export 
feldolgozott húsként értékesült, biztosít-
va a min séget „farmtól az asztalig”. Leg-
f bb felvev piaca az Európai Unió (39%) 
és Japán (28%) (Rainat, 2005). A thaiföldi 
kacsatartásban a hústermelés mellett a ka-
csatojás el állítása is igen kiemelked , hi-
szen a teljes (280 tonna) termelésnek több 
mint egyharmadát adja (Pingel, 2004). 
Thaiföldön néhány pekingi kacsafajtát te-
nyészt  vállalat is m!ködik, amelyek az 
össz-baromÞ hústermelés 8%-át teszik ki 
(Pingel, 2003). Kacsahústermelésben az 
ázsiai földrészen a harmadik helyen állt 
(Pingel, 2009).

Tajvanban a kacsahús-el állítás legin-
kább a mulardkacsára alapozódik, igen 
alacsony a pekingi kacsa részesedése (Tai 

et al., 1999). Mulardkacsából évente 40 
millió darabot vágnak (Pingel, 2004). A 
pekingi kacsafarmoknál többnyire inten-
zív rendszereket, zárt tartást alkalmaznak. 
A h stressz elkerülése érdekében mester-
séges medencéket is létesítenek. A pekin-

gi kacsákat f ként exportra termelik. Taj-
vanban széles körben elterjedt az integrált 
kacsa- és haltenyésztési rendszer. A szigo-
rodó kormányzati el írások miatt azon-
ban az integrált rendszerek száma folya-
matosan csökken (Tai et al., 1999). Tajvan-
ban a víziszárnyashús-fogyasztás (liba- és 
kacsahús) megközelíti az 5 kg-ot (Wezyk, 

2005).
Thaiföld, Vietnam, Indonézia és a Fü-

löp-szigetek szubtrópusi körülményei kö-
zött a kacsákat öntözött rizsföldeken tart-
ják, némi rizsliszt etetése mellett a rovarok 
elfogyasztásával, legeltetéssel a takarmá-
nyozási költség nagyon alacsony. A halas-
tavakon tartott kacsák pedig a tó ß óráját, 
a planktonokat, a halak pedig a kacsatrá-
gyát hasznosítják (Sluis, 2004a).

Az Egyesült Államok 1873-ban Kínából 
importált kacsák nemesítésével indítot-
ta el a pekingi kacsa kitenyésztését, ami a 
húshasznosítású kacsák között vezet  fajta 
lett az egész világon (Pingel, 2003). A pézs-
makacsa leginkább a kisgazdasá gokban 
terjedt el, ahol saját fogyasztásra termel-
nek (Skinner, 1996). 

A folyamatos kacsahústermelés az 
USA középs  területein összpontosult, 
ahol többségében intenzíven, nagyüze-
mi módon tartják a kacsákat (Nyárs et al., 

2006). A Keleti Parton, Long Island, New 
York államokban a kacsatenyésztés hagyo-
mányos területein – a föld árának növeke-
dése és környezetvédelmi megfontolások 
miatt – a kacsatartás visszaszorult. A Nyu-
gati Parton viszont a kacsaipar, f ként ka-
liforniai központtal megélénkült. Számos 
feldolgozónál a kacsa eladása szezonális 
(Skinner, 1996). A világ kacsahústermel  
országainak rangsorában az USA 2002-
ben a 8. helyet foglalta el, de az egy f re 
jutó kacsahústermelés mégis igen ala-
csony. A kacsahúsfogyasztás iránti érdek-
l dés azonban emelkedést mutat (Nyárs 

et al., 2006). Az utóbbi években (2008–
2009) a világ kacsatermel inek rang-
sorában az USA megmaradt a tíz veze-



83Kozák: A világ kacsahústermelése és -piaca

t  ország között, közel 50 ezer tonna éves 
kacsahústermelésével (2. táblázat). Az 
össz-baromÞ hústermelésb l azonban a 
kacsahús aránya igen csekély, 2007-ben 
0,42%-ot tett ki (Pingel, 2009).

Ausztráliában a kacsákat hústerme-
lés céljából tartják, a kacsatojást nem fo-
gyasztják. Évente mintegy 1,5 millió ka-
csát termelnek. A kacsahús olcsó, csak 
kevéssel haladja meg a csirkehús árát. 
A kacsatartás a pekingi kacsára alapozó-
dik, amit az Egyesült Királyságból és az 
Egyesült Államokból importáltak. Auszt-
rália 1955 óta a kacsa importját teljesen 
betiltotta. Intenzív szelekciós programmal 
a kacsákat alkalmassá tették az ausztráli-
ai szubtropikus körülményekhez és klímá-
hoz. Ausztráliában viszonylag sok csirke-
húst fogyasztanak (2006-ban 37,4 kg/f ), 
de az egyéb baromÞ hús, beleértve a puly-
kát, kacsát és más baromÞ fajokat csupán 
2,1 kg-ot tesz ki fejenként (Sluis, 2008).

Az afrikai földrészen a kacsahúster-
melés Egyiptomra és Madagaszkárra kor-
látozódik (Evans, 2004). A kacsaállomány 
nagyon alacsony, tartásuk inkább csak 
Észak-Afrikában népszer!bb (Guéye, 

2006). Egyiptomban a több ezer éves ha-
gyományokon alapuló kacsatartást a Nílu-
son és a Nílus deltájában gyakran összekö-
tik a haltenyésztéssel. A Szuezi-csatorna 
mellett, az Asszuáni-gátnál is integrált ka-
csa-haltermelést folytatnak (Luttiz, 1990). 
Egyiptomban nagyszámú szudáni kacsát 
tartanak, ami a pézsmakacsa egyik helyi 
fajtája (Pingel, 2004). Az összbaromÞ hús 
termeléséb l Egyiptomban 2007-ben a 
kacsahústermelés részesedése alacsony, 
mivel az összes baromÞ húsnak csupán 
5,9%-át tette ki. Ugyanakkor Þ gyelem-
re méltó, hogy 1991-hez képest az ország 
kacsahústermelése 70%-kal emelkedett 
(Pingel, 2009).

AZ EURÓPAI KACSATARTÁS

Európában Franciaország tölti be a ve-
zet  szerepet a kacsatermelésben (Wezyk, 

2005), Kína után a világ második legna-
gyobb kacsatartó országa (2. táblázat). 
Franciaországban az utóbbi két évtized-
ben megváltozott a víziszárnyasok ösz-
szetétele. A pekingi kacsák nagy részét 
pézsmakacsával helyettesítették (Pingel 

et al., 2001). A pekingi kacsaállomány 
kb. 80-90%-át ugyanis pézsmakacsákkal 
és mulardkacsákkal cserélték le (Pingel, 

2004). Ennek eredményeként napjainkra 
a kacsahústermelésben már a pecsenyeka-
csa- és májkacsatermelés 50-50%-os rész-
arányt képvisel. Az elmúlt évtizedben a 
kacsaágazat Franciaországban a májter-
melés növekedése miatt dinamikusan fej-
l dött. A májkacsa el térbe kerülése miatt 
a pecsenyekacsa aránya 2001-t l csökkent 
(Nyárs et al., 2006). A kacsatenyésztés 
aránya a teljes baromÞ tenyésztésb l Fran-
ciaországban 10,8% (Pingel, 2004). 

Franciaországban a víziszárnyasok 
dönt  többségét, 97%-át a kacsák adják. Ez 
a világ össztermelésének 7,3%-át teszi ki. 
A francia kacsapiac az utóbbi évtizedek-
ben – a lúddal ellentétben – jelent sen fej-
l dött. Az 1980. évi 48 ezer tonnás terme-
lés 2002-re ötszörösére (252 ezer tonna) 
emelkedett, s Franciaország jelent s 
mennyiség! kacsahúst is exportál. Kacsák 
közül a pézsmakacsát hústermelésre hasz-
nálják. A házikacsa nem olyan népsze-
r! Franciaországban, mint az angolszász 
országokban. 

Magyarország kacsatenyésztése nem-
zetközileg ismert fajtákra, így pl. a Cherry-
Valley-re alapozódik, de más kisebb te-
nyészt  cégek is jelen vannak a magyar 
piacon. 

Magyarországon igen elterjedt a li-
bák mellett a kacsák töméses hizlalá-
sa is (Pingel, 2004). A kikeltetett napos-
kacsáknak kb. egyharmadát a májka-
csák (pézsmakacsa, mulardkacsa) teszik 
ki (Kozák et al., 2003). Jelent s meny-
nyiség! kacsahúst exportál Magyaror-
szág, a német kacsahúsimport 33%-át adja 
(Pingel, 2004). Magyarországon a kacsa-
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ágazat exportja (kacsahús és hízott ka-
csamáj) az össz-baromÞ ágazat exportbe-
vételének 22%-a volt 2009-ben (Magyar 

Kacsaszövetség, 2010), így a magyar vízi-
szárnyas-ágazat er teljesen exportorien-
tált (Nyárs et al., 2006). 

Az ágazat fejl dését jelent sen vissza-
vetették az er sen koncentrált, megala-
pozatlan, rosszindulatú állatvédelmi tá-
madások, amelyek óriási károkat okoztak 
a termel knek. Állatvéd knek álcázott 
akciók keretében osztrák és svéd szerve-
zetek lejárató kampányt folytattak a ma-
gyar víziszárnyas-ágazat ellen. Ennek 
eredményeként az ágazatban jelent s ter-
meléskiesés következett be. Az el rejelzé-
sek szerint Magyarországon 2011-ben 60 
ezer vágókacsa-termelés várható (Földi, 

2011). Magyarország, Franciaország és 
Németország után Európában a kacsa-
termel  országok sorában a harmadik he-
lyen áll (2. táblázat). 

Magyarországon – a fogyasztók egy-
értelm! tájékoztatása érdekében – el-
rendelték, hogy a hízott víziszár-
nyas-termékeket jelöléssel szükséges 
ellátni, hogy a vev  dönthessen, meg-
veszi-e a töméses hizlalásból szárma-
zó terméket vagy sem (127/2008. (IX.19) 
FVM r.). 

Magyarországon az utóbbi 5-6 évben 
a fogyasztói szokások megváltozásával 
megnövekedett az érdekl dés a hízott és 
a pecsenyekacsa iránt. Az eladott meny-
nyiség ötszörösére emelkedett (Gippert, 

2011).
Németország saját szükségletének csak 

50%-át termeli kacsahúsból, s így nagy 
mennyiség! kacsahúst importálnak, s 
ezzel jelent s piaci lehet séget nyújta-
nak a szomszédos államoknak (Pingel et 

al., 2002). F leg pekingi kacsát tartanak, 
de pézsmakacsákat és mulardkacsákat 
is hizlalnak. A víziszárnyas-termelés a 
speciális vágóüzemek környékére kon-
centrálódik, így csökkent a kacsatartók 
száma, és az állományméret növekedett 

(Pingel et al., 2002). Németországban a 
kacsahústermelés mintegy 25%-kal b -
vült (Sluis, 2006). A madárinß uenza ve-
szélye miatt betiltották a szabadtartást, 
és az állatvédelmi, valamint környezet-
védelmi el írások komoly szerepet játsza-
nak (Kreienborg, 2006), ezért Németor-
szágban ma már kizárólag mélyalmos is-
tállókban hizlalják a kacsákat (Pingel, 

2000). 

A KACSAHÚS F"BB 
FORGALMAZÓI

A világ összes baromÞ hús-termeléséb l 
a világkereskedelembe a baromÞ húsnak 
10%-a kerül (Popp et al., 2007). Kacsahús-
ból 2008-ban csupán 3,2%-ra tehet  az a 
mennyiség, ami a nemzetközi piacokon 
értékesült. 

Legnagyobb kacsahús-exportáló or-
szág Kína, amely 2004 és 2005 között 
a világ kacsahús-kereskedelmében 20-
25%-ban vett részt, ezt követ en Fran-
ciaország, USA, Hollandia és Németor-
szág exportált jelent sebb mennyiségben 
kacsahúst. Az Európai Unió a világ ka-
csahús-forgalmazásában a második he-
lyen áll. Az európai kacsapiacon a min -
ségi igények magasak (Nyárs et al., 2006). 
A tíz vezet  kacsahús-exportáló és a tíz ve-
zet  kacsahús-importáló ország (3. táblá-
zat) kereskedelme a világpiaci forgalom-
nak 80-90%-át tette ki 2008-ban. 

Kacsahúsból az exportáló országok 
rangsorában az utóbbi években els  helyen 
Kína áll (20-25%-kal), ezt követi Magyar-
ország, Franciaország és Hollandia. Bár 
Németország a tíz vezet  kacsahústermel  
ország közé tartozik, mégis Európában 
a legf bb kacsahús-import r ország (3. 
táblázat). Németország legf bb kacsa-
hús-beszállítója Franciaország és Hollan-
dia (Pingel, 2009), de Nagy-Britanniá-
ból is importálnak (Pingel, 2000). Fran-
ciaországból egyre több pézsmakacsát és 
mulardkacsát szállítanak Németországba 
(Pingel et al., 2002).
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