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Opracowano na podstawie danych z 11 powiatów. 

 

Sytuacja w produkcji zwierzęcej: 
 
 zjawiska korzystne: 

• dobra i stabilna cena mleka płacona przez mleczarnie,  
• tendencja wzrostowa żywca wieprzowego, 
• utrzymująca się stabilna cena żywca wołowego, 
• stabilna cena pasz, 
• wysoka cena jaj, 
• duży popyt na żywiec wołowy, 
• rośnie pogłowie bydła mięsnego, duże zainteresowanie rolników tą forma 

hodowli. 
• stabilna cena prosiąt oferowanych do sprzedaży, 
• hodowcy przystosowują budynki  w celu poprawy bioasekuracji w hodowli świń, 

 
 zjawiska niekorzystne: 

• zmniejsza się pogłowie bydła mlecznego,  
• zmniejsza się pogłowie trzody chlewnej , ze względu na niską opłacalność, ostre 

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

• duże szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną, 
• hodowcy ponoszą duże nakłady finansowe na modernizację budynków w celu 

dostosowania gospodarstw do wymogów skutecznej bioasekuracji, 
• niska cena żywca wieprzowego, 
• wysoka cena paliw, 
• duże zaniepokojenie hodowców trzody w związku z szerzeniem się „ASF”, 
• nadal istnieje realne zagrożenie wystąpienia grypy ptaków, 
• wystąpienie mrozów rzędu minus 15-20oC, spowodowało spadek wykorzystania 

pasz, a co za tym idzie spowolnienie przyrostów masy ciała zwierząt 
hodowlanych. 

• spadek nieśności kur lub całkowity jej brak spowodowany mrozami. 
• zagrożenie wymarznięcia ozimin. Ujemne temperatury przy niskiej okrywie 

śnieżnej. 
• brak targowisk zwierzęcych na terenie województwa, 
• hodowcy z powiatu kieleckiego mają trudności z zakupem dobrych krów 

mlecznych, 
 
 
 
 



CENY ZWIERZĄT HODOWLANYCH 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Cena od – do 
zł za sztukę 

Średnia cena 
zł za sztukę 

1.  Cielęta do 1 m-ca 450,00-1500,00 975,00 

2.  Cielęta starsze 700,00-2000,00 1350,00 

3.  Jałówki hodowlane (cielne) 3200,00-7000,00 5100,00 

4.  Krowy mleczne (pełnowartościowe) 3000,00-6000,00 4500,00 

5.  Krowy mięsne 1800,00-6000,00 3900,00 

6.  Prosięta do 20 kg 140,00-220,00 180,00 

7.  Warchlaki powyżej 20 kg 180,00-280,00 230,00 

8.  Loszki hodowlane 500,00-1000,00 750,00 

9.  Knurki hodowlane 500,00-1000,00 750,00 

10.  Owce  300,00-500,00 400,00 

11.  Jagnięta 100,00-550,00 325,00 

12.  Kozy 100,00-450,00 275,00 

13.  Koźlęta 50,00-340,00 195,00 

14.  Kury nioski 11,00-30,00 20,50 

15.  Indyki 80,00-100,00 90,00 

16.  Kaczki 20,00-50,00 35,00 

17.  Gęsi 80,00-100,00 90,00 

18.  Króliki 20,00-100,00 60,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CENY ZWIERZĄT NA RZEŹ, MLEKA I JAJ 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Cena od – do 

zł/kg 
Średnia cena 

zł/kg 

1.  Opasy (byczki) do 700 kg 6,60-8,50 7,55 

2.  Opasy (byczki) do 700 kg typ mięsny 6,80-9,50 8,15 

3.  Jałówki opasowe 5,18-7,70 6,44 

4.  Krowy wybrakowane 3.30-6,70 5,00 

5.  Żywiec wieprzowy 4,00-5,50 4,75 

6.  Tuczniki wg wagi bitej ciepłej  
klasa E – 5,80-6,60 
klasa U – 5,50-6,40 

klasa E –6,20 
klasa U – 5,95 

7.  Lochy wybrakowane 2,40-3,70 3,05 

8.  Owce 3,50-10,00 6,75 

9.  Jagnięta 6,50-10,00 8,25 

10.  Kozy 3,00-5,27 4,13 

11.  Brojlery kurze 2,50-5,00 3,75 

12.  Brojlery indycze - - 

13.  Brojlery kacze - - 

14.  Brojlery gęsie - - 

15.  Króliki 6,00-20,00 13,00 

16.  Jaja wiejskie (zł/szt) 0,55-1,10 0,82 

17.  Mleko (kg) 0,90-1,60 1,25 

 
 

 
 

Sporządził: Rafał Sieroń 
 
 


