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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Βουδαπέστη, 9 Απριλίου 2014 

 

Εξελίξεις στον κτηνοτροφικό-πτηνοτροφικό τομέα της Ουγγαρίας  
 

 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας 
(Hungarian Central Statistical Office-KSH), που αφορούν στον αριθμό ζώων που 

εκτρέφονται στην Ουγγαρία, για το έτος 2013, ο αριθμός των βοοειδών σημείωσε 
σημαντική αύξηση, ενώ η αύξηση των χοιροειδών και προβατοειδών ήταν μικρή ή και 
αμελητέα, σε σχέση με το 2012. 

 
  Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών συνέχισε την αυξητική τάση και κατά το 

β΄ εξάμηνο του 2013, με αποτέλεσμα την 1η Δεκεμβρίου του 2013 να υπάρχουν 
772.000 ζώα (12.000 περισσότερα σε σχέση με το 2012). Εντός του περασμένου έτους 
και μετά την καταγραφή (Ιούνιος 2013), σημειώθηκε αύξηση κατά 6.000 ζώα. Αν 

ληφθεί υπ’ όψιν ότι από τον Δεκέμβριο του 2003 (περίοδος 10 ετών) έχει σημειωθεί 
συνολική αύξηση μόλις κατά 33.000 ζώα, γίνεται αντιληπτό ότι καταγράφεται μία 
αυξητική τάση με σημαντική δυναμική στον τομέα της κτηνοτροφίας. Από τις 772.000 

βοοειδών, ο αριθμός των αγελάδων προσεγγίζει τις 340.000, αριθμός ο οποίος δεν 
διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τα στοιχεία του 2012. Αντίθετα, τα προηγούμενα 10 έτη 

παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 3% (περίπου 10.000 ζώα). 
 
  Ο αριθμός των χοιροειδών την 1η Δεκεμβρίου 2013 ανήλθε σε 2,935 εκατ. ζώα, 

περισσότερα κατά 32.000 από τον Ιούνιο του 2013 (ωστόσο λιγότερα, κατά 54.000, σε 
σχέση με τον Δεκέμβριο του 2012). Σε δεκαετή βάση σύγκρισης, τον Ιούνιο του 2003 ο 

αριθμός των χοιροειδών είχε υπερβεί τα 5 εκατ. ζώα, ενώ τον Ιούνιο του 2013 είχε 
υποχωρήσει κάτω των 3 εκατ. ζώων. Ο αριθμός των χοιρομητέρων εντός ενός έτους 
(2012-2013) μειώθηκε κατά 13.000, αριθμώντας τις 187.000 συνολικά. 

 
  Τα προβατοειδή, την 1η Δεκεμβρίου 2013, προσέγγισαν τα 1,2 εκατ. ζώα 
(αριθμός μεγαλύτερος κατά 52.000 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2012). Εξ αυτών, ο 

αριθμός των θηλυκών ήταν 889.000 (αριθμός μεγαλύτερος κατά 24.000 σε σχέση με 
τον Δεκέμβριο του 2012). 

 
  Ο αριθμός των όρνιθων τον Δεκέμβριο του 2013 ανήλθε σε 29 εκατ. (1,5 εκατ. 
πτηνά λιγότερα, μείωση 5%, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2012). Η ραγδαία πτώση 

στην ορνιθοκομία συνεχίζεται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, από τον Ιούνιο του 2013 
όπου και σημειώθηκε η τελευταία καταγραφή, υπήρξε σημαντική μείωση της τάξης 

16%, δηλαδή κατά 5,4 εκατ. πτηνά. Επίσης, αναφορικά με τις, προς αναπαραγωγή, 
όρνιθες, ο αριθμός τους μειώθηκε εντός ενός έτους (Δεκέμβριος 2012 -2013) κατά 4% 
(467.000 πτηνά) από 12,5 εκατ. (το 2012) σε 12 εκατ. πτηνά το 2013. Ωστόσο 

ενθαρρυντικό σημάδι είναι το γεγονός ότι, οι προς αναπαραγωγή όρνιθες, το τελευταίο 
εξάμηνο του 2013, αυξήθηκαν κατά 1,3 εκατ. πτηνά, δηλ. κατά 11%. 
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  Τον Δεκέμβριο του 2013, ο αριθμός των χηνών υπερέβη τις 1,6 εκατ. πτηνά, 

σαφώς μεγαλύτερος κατά 459.000 πτηνά (αύξηση 39%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 
2012. 
 

  Ο αριθμός στις πάπιες ανήλθε σε 4,4 εκατ. πτηνά, μειωμένος κατά 64.000 και 
στις γαλοπούλες σε 2,5 εκατ. πτηνά, επίσης μειωμένος κατά 273.000 για το 
εξεταζόμενο διάστημα Δεκεμβρίου 2012 – 2013. 

   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Αριθμός ζωικού κεφαλαίου (κτηνοτροφίας) σε βοοειδή και χοιροειδή (σε χιλ.) 

Έτος - Περίοδος Βοοειδή Χοιροειδή 

1970 1.911 7.311 

1980 1.918 8.330 

1990 1.571 8.000 

2000 805 4.834 

2005 708 3.853 

2010 682 3.169 

2011 694 3.025 

2012 753 2.956 

2013 772 2.935 

 
 

                 ΠΙΝΑΚΑΣ 2                    ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Αριθμός πουλερικών (πτηνοτροφίας)     Παραγωγή αυγών           

Έτος  Πτηνά 
(σε χιλιάδες) 

 Έτος Ποσότητα 
(σε εκατομμύρια) 

1970 72.049 1970 72.049 

1980 65.042 1980 65.042 

1990 50.011 1990 50.011 

2000 37.016 2000 37.016 

2005 41.076 2005 41.076 

2010 42.213 2010 42.213 

2011 41.469 2011 41.069 

2012 38.189 2012 38.189 

 


