
ANALIZA NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN ŻYWCA 
(WIEPRZOWEGO, WOŁOWEGO, BARANIEGO ORAZ JAJ I MLEKA) 

DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA ROK 2016 
 
 

 
  GRUDZIEŃ 2016 

 
 
Zjawiska korzystne:  

 wyższe cena mleka płacone przez mleczarnie, 
 wzrost zainteresowania metodami bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę trzody 

chlewnej ze względu na zagrożenie ASF, 
 stabilna cena zbóż paszowych,  
 stabilna cena żywca wieprzowego i wołowego, 
 rosnące zainteresowanie chowem małych przeżuwaczy i drobnego inwentarza, 
 wzrost zainteresowania ekstensywnym opasem bydła oraz działaniami inwestycyjnymi związanymi z 

chowem bydła mięsnego, 
 poprawa jakości produkowanego mleka w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka, 
 rolnicy dbają w coraz większym stopniu o warunki utrzymywania zwierząt, zarówno środowiskowe jak i 

żywieniowe.  
 
Zjawiska niekorzystne:  

 zagrożenie wirusem ptasiej grypy (H5N8), 
 ograniczenie pogłowia tradycyjnych zwierząt gospodarskich, 
 wzrost cen paliw, 
 zmniejsza się liczba hodowców trzody chlewnej ze względu na niską opłacalność, ostre normy związane z 

ochroną środowiska, obowiązujące zaostrzone przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt i przeciwdziałaniu 
ASF, 

 zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do poniesionych nakładów, 
 utrzymują się niekorzystne relacje kosztów w produkcji trzody chlewnej, a w szczególności kosztów 

zakupu pasz do cen skupu żywca wieprzowego, 
 wysokie ceny jednostkowych kosztów produkcji pasz, koncentratów i dodatków paszowych, 
 słabe dostosowanie gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności ze względu na deficyt własnych 

środków finansowych przeznaczonych na modernizację budynków inwentarskich, 
 niska cena brojlerów kurzych, 
 nadal zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu, 
 zbyt wysoka cena dobrego materiału hodowlanego dla przeciętnego rolnika.  

 
Ceny z województwa:  

 mleko – 0,85-1,40 zł/l (w zależności od powiatu), 
 prosięta – 260-400 zł za parę (w zależności od powiatu), 
 krowy mleczne –2850-4150 zł/szt. (w zależności od powiatu), 
 owca maciorka – 200-430 zł/szt. (Busko), 
 koza mleczna – 100-150 zł/szt.(Skarżysko, Busko), 
 kury nioski – 12-15 zł/szt. (Busko-Zdrój, Skarżysko), 
 indyki – 100 zł/szt. (Skarżysko), 
 gęsi – 55-90 zł/szt. (Busko), 
 króliki – 25-50 zł/szt.(Busko-Zdrój, Skarżysko), 
 rodzina pszczela – 300 zł (Skarżysko), 
 jaja wiejskie – 0,60-0,80 zł/szt. (Staszów, Busko-Zdrój).  

 
Żywiec:    

 brojlery kurze – 2,70-3,00 zł/kg (Jędrzejów), 
 żywiec wieprzowy – 3,80-6,60 zł/kg w skupie (w zależności od powiatu), 
 żywiec wołowy – 5,80-8,50 zł/kg, krowy wybrakowane – 3,50-5,40 zł/kg (w zależności od powiatu).  

 
 

Rafał Sieroń 
Źródło: opracowano na podstawie danych z 11 powiatów 

 
 
 
 
 



 
 LISTOPAD 2016 

 
 
Zjawiska korzystne: 

 wzrost zainteresowania metodami bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę trzody 
chlewnej ze względu na zagrożenie ASF, 

 stabilna sytuacja na rynku wołowiny, 
 niewielki wzrost cen prosiąt, 
 niewielki symboliczny wzrost cen skupu mleka, 
 rosnące zainteresowanie chowem małych przeżuwaczy i drobiu ozdobnego, 
 wzrost zainteresowania ekstensywnym opasem bydła oraz działaniami inwestycyjnymi związanymi z 

chowem bydła mięsnego, 
 wzrost zainteresowania pszczelarstwem, 
 w miarę stabilna cena zbóż paszowych, 
 poprawa jakości produkowanego mleka w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka. 

 
Zjawiska niekorzystne: 

 spadek pogłowia trzody chlewnej w gospodarstwach średnich i niskotowarowych, 
 rolnicy są zaniepokojeni koniecznością kolczykowania i tatuowania świń, 
 wahania cen na rynku mleka, 
 wzrost cen paliw, 
 niewielki wzrost cen zbóż paszowych, 
 ceny mleka pomimo niewielkiego wzrostu nadal są na niskim poziomie, dlatego część producentów 

zastanawia się nad przejściem z sektora mlecznego do produkcji bydła mięsnego, 
 zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do poniesionych nakładów, 
 utrzymują się niekorzystne relacje kosztów w produkcji trzody chlewnej, a w szczególności kosztów 

zakupu pasz do cen skupu żywca wieprzowego, 
 wysokie ceny jednostkowych kosztów produkcji pasz, koncentratów i dodatków paszowych, 
 słabe dostosowanie gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności ze względu na deficyt własnych 

środków finansowych przeznaczonych na modernizację budynków inwentarskich, 
 niska cena brojlerów kurzych, 
 duże szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną, 
 zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu, 
 zbyt wysoka cena dobrego materiału hodowlanego dla przeciętnego rolnika. 

 
Ceny z województwa: 

 mleko – 0,85-1,40 zł/l (w zależności od powiatu), 
 prosięta – 250-390 zł za parę (w zależności od powiatu), 
 krowy mleczne – 2800-4050 zł/szt. (w zależności od powiatu), 
 jałówki cielne – 3000-3360 zł/szt. (w zależności od powiatu), 
 owce – 250-300 zł/szt. (Skarżysko), 
 kozy – 100-150 zł/szt.(Skarżysko), 
 kury nioski – 12-15 zł/szt. (Busko-Zdrój, Skarżysko),  
 indyki – 100 zł/szt. (Skarżysko), 
 gęsi – 100 zł/szt. (Skarżysko), 
 króliki – 25-50 zł/szt.(Busko-Zdrój, Skarżysko),  
 rodzina pszczela – 300 zł (Skarżysko), 
 jaja wiejskie – 0,60-0,80 zł/szt. (Staszów, Busko-Zdrój). 

 
Żywiec:   

 brojlery kurze – 2,85-3,10 zł/kg (Jędrzejów), 
 żywiec wieprzowy – 4,70-5,50 zł/kg w skupie (w zależności od powiatu),  
 żywiec wołowy – 6,00-8,50 zł/kg, krowy wybrakowane – 3,50-5,40 zł/kg (w zależności od powiatu). 

 
 

 Rafał Sieroń 
Źródło: opracowano na podstawie danych z 11 powiatów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 PAŹDZIERNIK 2016 

 
 
Zjawiska korzystne: 

 wzrost zainteresowania metodami bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę trzody 
chlewnej ze względu na zagrożenie ASF, 

 niewielki wzrost cen skupu mleka, 
 utrzymująca się stabilna sytuacja na rynku wołowiny (od dłuższego czasu), 
 mniejsza podaż żywca wieprzowego spowodowała wzrost ceny w poprzednich miesiącach i utrzymanie 

się tej ceny w październiku, 
 utrzymujące się ceny żywca wieprzowego oraz prosiąt, 
 rosnące zainteresowanie chowem owiec i kóz, 
 wzrost zainteresowania ekstensywnym opasem bydła oraz działaniami inwestycyjnymi związanymi z 

chowem bydła mięsnego, 
 wzrost zainteresowania pszczelarstwem, 
 w miarę stabilna cena zbóż paszowych, 
 poprawa jakości produkowanego mleka w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka. 

 
Zjawiska niekorzystne: 

 wzrost cen paliw, 
 ceny mleka pomimo niewielkiego wzrostu nadal są na niskim poziomie nie gwarantującym zysku; część 

producentów zastanawia się nad przejściem z sektora mlecznego do produkcji bydła mięsnego, 
 spadek pogłowia loch w gospodarstwach średnich i niskotowarowych, 
 ceny żywca wieprzowego mimo lekkiego wzrostu nadal nieopłacalne, 
 zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do poniesionych nakładów, 
 wysokie ceny jednostkowych kosztów produkcji pasz, koncentratów i dodatków paszowych, 
 słabe dostosowanie gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności ze względu na deficyt własnych 

środków finansowych przeznaczonych na modernizację budynków inwentarskich, 
 duże szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną, 
 zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu, 
 trudności ze sprzedażą zbóż paszowych. 

 
Ceny z województwa: 

 cena mleka – 0,70-1,30 zł/l (w zależności od powiatu), 
 prosięta – 250-400 zł za parę (w zależności od powiatu), 
 loszki hodowlane – 800-1000 zł/szt. (Włoszczowa), 
 knury hodowlane – 1400-1800 zł/szt. (Włoszczowa), 
 krowy mleczne – 2750-3950 zł/szt. (Busko-Zdrój, Staszów, Skarżysko, Pińczów), 
 jałówki cielne – 3000-3360 zł/szt. (Staszów, Busko-Zdrój,) 
 owce – 250-350 zł/szt. (Skarżysko), 
 kozy – 120-150 zł/szt.(Skarżysko), 
 kury nioski – 12-20 zł/szt. (Busko-Zdrój, Skarżysko),  
 gęsi – 80 zł/szt. (Skarżysko), 
 indyki – 80 zł/szt. (Skarżysko), 
 perliczki – 35 zł/szt. (Skarżysko), 
 króliki – 38-50 zł/szt.(Busko-Zdrój),  
 jaja wiejskie 0,50-0,80 zł/szt. (Staszów, Busko-Zdrój). 

 
Żywiec:   

 brojlery kurze – 2,90-3,20 zł/kg (w zależności od powiatu),  
 żywiec wieprzowy – 3,80-6,60 zł/kg w skupie (w zależności od powiatu),  
 żywiec wołowy – 6,00-8,30 zł/kg, krowy wybrakowane – 2,80-5,40 zł/kg (w zależności od powiatu). 

 
 

Rafał Sieroń 
Źródło: opracowano na podstawie danych z 11 powiatów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 WRZESIEŃ 2016 

 
  
Zjawiska korzystne: 

 wzrost zainteresowania metodami bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę trzody 
chlewnej ze względu na zagrożenie ASF, 

 niewielki wzrost cen mleka – podwyżka o 2-5 gr/l, 
 stabilna cena żywca wołowego, 
 rosnące zainteresowanie chowem owiec i kóz, 
 wzrost zainteresowania ekstensywnym opasem bydła oraz działaniami inwestycyjnymi związanymi z 

chowem bydła mięsnego, 
 utrzymująca się tendencja zwyżkowa cen żywca wieprzowego i prosiąt, 
 w miarę stabilna cena zbóż paszowych, 
 większa liczba krów pod kontrolą użytkowości, 
 poprawa jakości produkowanego mleka w gospodarstwach, 
 niewielki wzrost cen zbóż paszowych. 

 
Zjawiska niekorzystne: 

 ceny mleka pomimo niewielkiego wzrostu nadal są na niskim poziomie, część producentów zastanawia 
się nad przejściem z sektora mlecznego do produkcji bydła mięsnego, 

 wzrost cen paliw, 
 ceny żywca wieprzowego mimo lekkiego wzrostu nadal są nieopłacalne, 
 niewielki wzrost cen żywca wieprzowego nie zahamował postępującej likwidacji pogłowia w 

gospodarstwach niskotowarowych, 
 zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do poniesionych nakładów, 
 wysokie ceny jednostkowych kosztów produkcji pasz, koncentratów i dodatków paszowych, 
 słabe dostosowanie gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności ze względu na deficyt własnych 

środków finansowych przeznaczonych na modernizację budynków inwentarskich, 
 duże szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną, 
 zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu, 
 utrzymujące się wysokie ceny gotowych pasz objętościowych, dodatków paszowych i koncentratów 

białkowych. 
 
Ceny: 

 mleko – 0,70-1,23 zł/l w zależności od powiatu, 
 prosięta – 240-420 zł za parę w zależności od powiatu, 
 krowy mleczne – 2850-3950 zł/szt. (Busko-Zdrój, Skarżysko, Pińczów), 
 jałówki cielne – 3000-3360 zł/szt. (Staszów, Busko), 
 owce – 300 zł/szt. (Skarżysko), 
 kozy – 140 zł/szt.(Skarżysko), 
 kury nioski – 12-15 zł/szt. (Busko-Zdrój), 
 gęsi – 80 zł/szt. (Skarżysko), 
 indyki – 80 zł/szt. (Skarżysko), 
 perliczki – 35 zł/szt. (Skarżysko), 
 króliki – 38-50 zł/szt. (Busko-Zdrój), 
 jaja wiejskie – 0,50-1,00 zł/szt. (Staszów, Busko). 

 
Żywiec:   

 tuszki drobiowe – 3,10-3,90 zł/kg (Busko-Zdrój),  
 żywiec wieprzowy – 3,60-6,00 zł/kg w skupie (w zależności od powiatu),  
 żywiec wołowy – 6,00-8,00 zł/kg, krowy wybrakowane – 4,00-6,20 zł/kg (w zależności od powiatu). 

 
 

Rafał Sieroń 
Źródło: opracowano na podstawie danych z 11 powiatów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  LIPIEC/SIERPIEŃ 2016 

 
  
Zjawiska korzystne: 

 wzrost zainteresowania metodami bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę trzody 
chlewnej ze względu na zagrożenie ASF, 

 niewielki wzrost cen mleka, 
 rosnące zainteresowanie chowem, owiec, kóz oraz pszczelarstwem, 
 duże zainteresowanie rolników hodowlą bydła mięsnego, 
 ceny skupu bydła utrzymują się na stabilnym poziomie, 
 dalszy niewielki wzrost cen żywca wieprzowego i prosiąt, 
 stabilna cena zbóż paszowych, 
 większa liczba krów pod kontrolą użytkowości, 
 nieznaczny spadek cen bydła rzeźnego, 
 coraz więcej rolników preferuje chów bydła mięsnego w czystości rasy, 
 niewielki wzrost cen zbóż paszowych, 
 w gospodarstwach o niskiej produkcyjności mleka, rolnicy stosują do krzyżowania towarowego nasienie 

buhai ras mięsnych, 
 spadek cen paliw. 

 
Zjawiska niekorzystne: 

 niska jakość pasz wyprodukowanych z tegorocznych zbiorów, 
 ceny mleka pomimo niewielkiego wzrostu nadal są na niskim poziomie,  
 ceny żywca wieprzowego mimo lekkiego wzrostu nadal nieopłacalne, 
 niskie ceny żywca wieprzowego, żywca wołowego oraz mleka skutkują zaniechaniem prowadzenia 

produkcji zwierzęcej, 
 wysokie ceny zakupu i trudności z nabyciem dobrego materiału bydła ras mięsnych, 
 zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do poniesionych nakładów, 
 zbyt wysoka cena dobrego materiału hodowlanego dla przeciętnego rolnika, 
 wysokie ceny jednostkowych kosztów produkcji pasz, koncentratów i dodatków paszowych, 
 brak własnych środków finansowych na modernizację obór, chlewni oraz zbiorników na gnojówkę, 
 duże szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną, 
 zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu, 
 utrzymujące się wysokie ceny gotowych pasz objętościowych, dodatków paszowych i koncentratów 

białkowych. 
 
Ceny: 

 cena mleka – 0,60-1,20 zł/l w zależności od powiatu, 
 prosięta – 210-440 zł za parę (w zależności od powiatu), 
 krowy mleczne – 2800-5000 zł/szt. (w zależności od powiatu), 
 jałówki cielne – 3000-3350 zł/szt. (Staszów, Busko), 
 cielęta ras mięsnych – 10-18 zł/kg,  
 cielęta ras mlecznych – 8,50-12,00 zł/kg, 
 kury nioski – 12-22 zł/szt. (w zależności od powiatu), 
 gęsi – 85 zł/szt. (Skarżysko), 
 perliczki – 35 zł/szt. (Skarżysko), 
 kozy – 150 zł/szt. (Skarżysko), 
 króliki – 30-70 zł/szt.(Busko, Skarżysko). 

 
Żywiec:   

 brojlery kurze – 3,50-3,70 zł/kg (Jędrzejów), 
 tuszki drobiowe 3,10- 3,90 zł/kg (Busko Zdrój),  
 żywiec wieprzowy – 4,00-5,70 zł/kg w skupie (w zależności od powiatu),  
 żywiec wołowy – 6,00-8,30 zł/kg,  
 krowy wybrakowane – 4,00-6,00 zł/kg (w zależności od powiatu), 
 jaja wiejskie – 0,50-1,00 zł/szt. (Staszów, Busko).  

 
 

Rafał Sieroń 
Źródło: opracowano na podstawie danych z 11 powiatów 

 
 
 
 
 
 



 
  CZERWIEC 2016  

 
  

Zjawiska korzystne:    
 bardzo duże zainteresowanie rolników hodowlą bydła mięsnego, 
 rosnące zainteresowanie chowem, owiec, kóz oraz pszczelarstwem, 
 stabilna cena zbóż paszowych, 
 większa liczba krów pod kontrolą użytkowości, 
 nieznaczny wzrost cen bydła rzeźnego, 
 korzystna cena cieląt, 
 coraz więcej rolników preferuje chów bydła mięsnego w czystości rasy, 
 dalszy niewielki wzrost cen żywca wieprzowego i prosiąt – tendencja zwyżkowa, 
 niewielki spadek cen zbóż paszowych, 
 niskie ceny zbóż i komponentów białkowych – jest to sytuacja pożądana dla gospodarstw skupujących 

zboża i śruty, jednak nie przekłada się na spadek cen pasz i koncentratów, których cena pozostaje 
niezmienna, 

 w gospodarstwach o niskiej produkcyjności mleka, rolnicy stosują do krzyżowania towarowego nasienie 
buhajów ras mięsnych, 

 spadek cen paliw. 
 
Zjawiska niekorzystne:    

 ceny mleka utrzymują się na stałym niskim poziomie, część producentów zastanawia się nad przejściem 
z sektora mlecznego do produkcji bydła mięsnego, 

 ceny żywca wieprzowego mimo lekkiego wzrostu są nadal nieopłacalne, 
 niskie ceny żywca wieprzowego, żywca wołowego oraz mleka skutkują zaniechaniem prowadzenia 

produkcji zwierzęcej, 
 wysokie ceny zakupu i trudności z nabyciem dobrego materiału bydła ras mięsnych, 
 zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do poniesionych nakładów, 
 zbyt wysoka cena dobrego materiału hodowlanego dla przeciętnego rolnika, 
 brak własnych środków finansowych na modernizację obór, chlewni oraz zbiorników na gnojówkę, 
 duże szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną, 
 zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu, 
 trudna sytuacja na użytkach zielonych na terenach objętych suszą, 
 niskie ceny zbóż paszowych, 
 utrzymujące się wysokie ceny gotowych pasz objętościowych, dodatków paszowych i koncentratów białkowych.  

 
Ceny:    

 cena mleka – 0,85-1,20 zł/l w zależności od powiatu 
 prosięta – 220-400 zł za parę w zależności od powiatu, 
 krowy mleczne – 2800-5000 zł/szt. w zależności od powiatu, 
 jałówki cielne – 3000-3350 zł/szt. (Staszów, Busko), 
 kury nioski – 12-20 zł/szt. w zależności od powiatu, 
 gęsi – 55 zł/szt. (Skarżysko), 
 młode indyczki – 15zł/szt. (Skarżysko), 
 perliczki – 50 zł/szt. (Skarżysko), 
 kozy – 120 zł/szt. (Skarżysko), 
 owca olkuska 300zł/szt. (Skarżysko), 
 owca merynos – 350 zł/szt. (Skarżysko), 
 króliki – 25-50 zł/szt.(Busko, Skarżysko),  
 odkłady pszczele – 250 zł (Skarżysko).  

 
Żywiec:   

 żywiec wieprzowy – 3,20-4,30 zł/kg w skupie, a dla odbiorców indywidualnych 4,40-5,20 zł/kg  
w zależności od powiatu, 

 lochy wybrakowane – 3,00-3,20 zł/kg w zależności od powiatu, 
 żywiec wołowy – 6,50-8,50 zł/kg,  
 cielęta ras mięsnych – 8-12 zł/kg,  
 buhaje opasowe – 7-9 zł/kg,  
 byczki opasowe ras mięsnych – 12-15 zł/kg,  
 krowy wybrakowane – 4,00-5,00zł/kg w zależności od powiatu, 
 tuszki drobiowe – 3,10-3,90 zł/kg w zależności od powiatu, 
 jaja wiejskie – 0,50-0,80 zł (Staszów, Busko).  
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 MAJ 2016 

 
  
Zjawiska korzystne:   

 rosnące zainteresowanie chowem bydła mięsnego, owiec, kóz i drobnego inwentarza, oraz 
pszczelarstwem, 

 większa liczba krów pod kontrolą użytkowości, 
 poprawa jakości produkowanego mleka, 
 korzystna cena cieląt, 
 tendencja zwyżkowa cen żywca wieprzowego i prosiąt, 
 stabilna cena żywca wołowego, 
 niska i stabilna cena zbóż paszowych, oraz dodatków białkowych, 
 niskie ceny zbóż i komponentów białkowych, są na rękę gospodarstwom kupującym zboża i śruty, 

jednak nie przekłada się na spadek cen pasz i koncentratów, których cena pozostaje niezmienna, 
 w gospodarstwach o niskiej produkcyjności mleka rolnicy stosują do krzyżowania towarowego nasienie 

buhajów ras mięsnych.  
 
Zjawiska niekorzystne:   

 ceny mleka utrzymują się na stałym niskim poziomie, 
 ceny żywca wieprzowego mimo lekkiego wzrostu nadal nieopłacalne, 
 niskie ceny żywca wieprzowego, żywca wołowego, oraz mleka skutkują zaniechaniem prowadzenia 

produkcji zwierzęcej, 
 zmniejszenie pogłowia bydła mlecznego, 
 wysokie ceny zakupu i trudności z nabyciem dobrego materiału bydła ras mięsnych, 
 zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do poniesionych nakładów, 
 brak własnych środków finansowych na modernizację obór i chlewni, 
 duże szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną, 
 zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu, 
 niskie ceny zbóż paszowych, 
 utrzymujące się wysokie ceny gotowych pasz objętościowych, dodatków paszowych i koncentratów 

białkowych, 
 wzrost cen paliw.  

 
Ceny:   

 mleko – 0,80-1,20 zł/l w zależności od powiatu, 
 prosięta – 180-400 zł za parę w zależności od powiatu, 
 krowy mleczne –2700-5000 zł/szt. w zależności od powiatu, 
 jałówki cielne – 3000-3350 zł/szt. (Staszów, Busko), 
 kury nioski – 12-20 zł/szt. w zależności od powiatu, 
 gęsi – 50 zł/szt. (Skarżysko), 
 perliczki – 40 zł/szt. (Skarżysko), 
 kozy – 150 zł/szt. (Skarżysko), 
 króliki – 40-50 zł/szt.(Busko, Skarżysko). 

 
Żywiec:  

 wieprzowy – 3,20-4,30 zł/kg w skupie, a dla odbiorców indywidualnych 4,50-5,00 zł/kg w zależności od 
powiatu, 

 lochy wybrakowane – 3,00-3,20 zł/kg w zależności od powiatu, 
 wołowy – byczki – 6,50-8,00 zł/kg, cielęta ras mięsnych – 8-12 zł/kg, buhaje opasowe – 7-8 zł/kg, 

byczki opasowe ras mięsnych – 12-15 zł/kg, krowy wybrakowane – 4,00-4,50 zł/kg w zależności od 
powiatu, 

 tuszki drobiowe – 3,10-3,90 zł/kg w zależności od powiatu, 
 jaja wiejskie – 0,50-0,80 zł (Staszów, Busko).  
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 KWIECIEŃ 2016 

 
  

Zjawiska korzystne:  
 zwiększenie pogłowia drobnego inwentarza, 
 rosnące zainteresowanie chowem bydła mięsnego, owiec, kóz i drobnego inwentarza, 
 większa liczba krów pod kontrolą użytkowości, 
 poprawa jakości produkowanego mleka, 
 korzystna cena cieląt, 
 niewielki wzrost ceny prosiąt i żywca, 
 niewielki wzrost ceny zbóż, 
 stabilna cena żywca wołowego, 
 niska i stabilna cena zbóż paszowych, 
 coraz więcej rolników preferuje chów bydła mięsnego w czystości rasy, 
 niskie ceny zbóż paszowych, 
 niskie ceny zbóż i komponentów białkowych, są na rękę gospodarstwom kupującym zboża i śruty, 

jednak nie przekłada się na spadek cen pasz i koncentratów, których cena pozostaje niezmienna. 
 w gospodarstwach o niskiej produkcyjności mleka, rolnicy stosują do krzyżowania towarowego nasienie 

buhajów ras mięsnych. 
 
Zjawiska niekorzystne:  

 ceny mleka utrzymują się na stałym niskim poziomie, 
 ceny żywca wieprzowego mimo lekkiego wzrostu nadal nieopłacalne, 
 niskie ceny żywca wieprzowego, żywca wołowego, oraz mleka skutkują zaniechaniem prowadzenia 

produkcji zwierzęcej, 
 zmniejszenie pogłowia bydła mlecznego, 
 zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do poniesionych nakładów, 
 brak własnych środków finansowych na modernizację obór i chlewni, 
 duże szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną, 
 zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu, 
 rezygnacja z uprawy wielu gatunków roślin na rzecz trwałych użytków zielonych, 
 wzrost ceny nawozów mineralnych, 
 niskie ceny zbóż paszowych, 
 niska cena prosiąt, 
 utrzymujące się wysokie ceny gotowych pasz objętościowych, dodatków paszowych i koncentratów 

białkowych. 
 
Ceny:  

 mleko – 0,80-1,20 zł/l w zależności od powiatu, 
 prosięta – 200-380 zł za parę w zależności od powiatu, 
 krowy mleczne – 2800-6000 zł/szt. w zależności od powiatu, 
 jałówki cielne – 2000-3300 zł/szt. w zależności od powiatu, 
 jałówki ras mięsnych – 350 zł/szt., zacielone – do 5000 zł/szt. (Kielce), 
 kury nioski – 12-20 zł/szt. w zależności od powiatu, 
 gęsi – 50 zł/szt. (Skarżysko), 
 kozy – 100 zł/szt. (Skarżysko), 
 króliki – 40-50 zł/szt. (Busko, Skarżysko).  

 
Żywiec:  

 żywiec wieprzowy – 3,20-4,00 zł/kg w skupie, dla odbiorców indywidualnych – 4,50-5,00 zł/kg, lochy 
wybrakowane – 2,50-3,20 zł/kg w zależności od powiatu,  

 żywiec wołowy – 6-8 zł/kg, cielęta – 8-20 zł/kg, buhaje opasowe – 7-8 zł/kg, byczki opasowe ras 
mięsnych – 12-15 zł/kg, krowy wybrakowane – 4,00-4,50 zł/kg w zależności od powiatu, 

 tuszki drobiowe – 3,10-3,90 zł/kg w zależności od powiatu, 
 jaja wiejskie – 0,50-0,80 zł (Staszów, Busko). 
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MARZEC 2016 

 
 
Zjawiska korzystne: 

 zwiększenie pogłowia drobnego inwentarza, 
 rosnące zainteresowanie chowem bydła mięsnego, owiec, kóz i drobnego inwentarza, 
 zwiększenie pogłowia kóz, 
 nieznacznie wzrosły ceny prosiąt i wieprzowiny, 
 planowany wzrost poziomu pogłowia bydła opasowego w gospodarstwach, 
 większa liczba krów pod kontrolą użytkowości, 
 duże zainteresowanie funduszami unijnymi, 
 poprawa jakości produkowanego mleka, 
 korzystna cena cieląt, 
 niska i stabilna cena zbóż paszowych, 
 coraz więcej rolników preferuje chów bydła mięsnego w czystości rasy, 
 stabilna, ale wysoka cena młodego bydła rzeźnego do dalszego chowu, 
 niskie ceny zbóż i komponentów białkowych, są na rękę gospodarstwom kupującym zboża i śruty, 

jednak nie przekłada się na spadek cen pasz i koncentratów, których cena pozostaje niezmienna, 
 w gospodarstwach o niskiej produkcyjności mleka, rolnicy stosują do krzyżowania towarowego nasienie 

buhajów ras mięsnych. 
 
Zjawiska niekorzystne: 

 bardzo niska cena żywca wieprzowego, 
 bardzo niska cena mleka, 
 wzrost cen paliw, 
 niskie ceny żywca wieprzowego, żywca wołowego, oraz mleka skutkują zaniechaniem prowadzenia 

produkcji zwierzęcej, 
 zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do poniesionych nakładów.  
 utrzymujący się deficyt pasz objętościowych, 
 brak własnych środków finansowych na modernizację obór i chlewni, 
 duże szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną, 
 zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu, 
 rezygnacja z uprawy wielu gatunków roślin na rzecz trwałych użytków zielonych, 
 wysoka cena młodego bydła rzeźnego do dalszego chowu, 
 niskie ceny zbóż paszowych, 
 trudności ze zbytem opasów po atrakcyjnej cenie płaconej przez podmioty skupowe, 
 niska cena prosiąt, 
 niska cena brojlerów kurzych, 
 utrzymujące się wysokie ceny gotowych pasz objętościowych, dodatków paszowych i koncentratów 

białkowych. 
 
Ceny: 

 mleko – 0,80-1,20 zł/l w zależności od powiatu, 
 prosięta – 180-320 zł za parę w zależności od powiatu, 
 krowy mleczne – 2800-3900 zł/szt. (Pińczów) i 4000-6000 zł/szt. (Jędrzejów), 
 jałówki cielne – 3000-3300 zł/szt. (Staszów), 
 jałówki ras mięsnych – od 3500 zł/szt. do 5000 zł/szt. (zacielone) (Kielce), 
 kury nioski – 15 zł/szt. (Skarżysko), 
 kozy – 120 zł/szt. (Skarżysko), 
 króliki – 50 zł/szt. (Skarżysko). 

 
Żywiec: 

 żywiec wieprzowy – 3,20-3,50 zł/kg w skupie, a dla odbiorców indywidualnych 4,50-5,00 zł/kg, lochy 
wybrakowane – 2,50-3,00 zł/kg w zależności od powiatu,  

 żywiec wołowy – 6,00-8,00 zł/kg, cielęta – 8-20 zł/kg, buhaje opasowe – 7,00-8,00 zł/kg, byczki 
opasowe ras mięsnych – 12,00-16,00 zł/kg, krowy wybrakowane – 4,00-4,50zł/kg w zależności od 
powiatu, 

 brojlery kurze – 3,10-3,50 zł/kg w zależności od powiatu, 
 jaja wiejskie – 0,50-0,80 zł (Staszów). 
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