ANALIZA NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN ŻYWCA
(WIEPRZOWEGO, WOŁOWEGO, BARANIEGO ORAZ JAJ I MLEKA)
DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZA MIESIĄC MAJ 2017.
Opracowano na podstawie danych z 11 powiatów.
Sytuacja w produkcji zwierzęcej:
Zjawiska korzystne:
• Stabilna cena mleka płacona przez mleczarnie,
• Stabilna cena żywca wieprzowego i wołowego
(ceny na stałym przewidywalnym poziomie),
• Stosunkowo niska cena zbóż paszowych,
• Wzrost ceny prosiąt,
• Wzrost ceny tuczników,
• Zwyżka cen żywca wieprzowego,
• Utrzymuje się, korzystna dla chowu trzody chlewnej relacja cen zboża paszowego
do kosztów produkcji prosiąt i żywca wieprzowego. Jest to korzystne zjawisko dla
hodowców którzy działają w oparciu o zakup pasz przemysłowych, koncentratów
i dodatków paszowych,
• Nadal duże zainteresowanie rolników hodowlą bydła opasowego ras mięsnych,
• Wzrost zainteresowania hodowlą nietradycyjnych gatunków zwierząt takich jak
szynszyle i ślimaki jadalne,
• Wzrost zainteresowania hodowlą pszczoły miodnej,
• Wykorzystanie i adaptacja posiadanych budynków inwentarskich i dużych powierzchni
użytków zielonych do hodowli małych przeżuwaczy,
• Stosowanie się hodowców do obowiązujących zasad bioasekuracji w gospodarstwach
prowadzących chów i hodowlę trzody chlewnej w kontekście ochrony przed ASF,
• Przestrzeganie przez hodowców zasad bioasekuracji w związku z wystąpieniem
przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków, oraz salmonelli w gospodarstwach
utrzymujących drób,
Zjawiska niekorzystne:
• Wzrost ceny paliw,
• Wysokie ceny zbóż powodują wzrost kosztów produkcji zwierzęcej,
• Niska cena brojlerów kurzych,
• Wystąpienie wiosennych przymrozków wraz z ujemną temperaturą, wpłynęło
niekorzystnie na uprawy jare i ozime,
• Zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku
do poniesionych nakładów,
• Zmniejsza się ilość hodowców mniejszych stad trzody chlewnej , ze względu na niską
opłacalność, ostre normy związane z ochroną środowiska, obowiązujące zaostrzone
przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt i przeciwdziałaniu ASF,
•
•
•

Hodowcy zgłaszają trudności z wyrejestrowaniem prosiąt związane ze zmiana
przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, handlarze nie zawsze kupują
prosięta z kolczykami lub podają nieprawdziwe numery siedziby stad,
Niewielki spadek cen brojlerów kurzych,
Nadal zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu,

CENY ZWIERZĄT HODOWLANYCH
Lp.

Wyszczególnienie

Cena od – do

Średnia cena

zł za sztukę

zł za sztukę

1.

Cielęta do 1 m-ca

450,00-1500,00

975,00

2.

Cielęta starsze

700,00-2700,00

1700,00

3.

Jałówki hodowlane (cielne)

1900,00-6000,00

3950,00

4.

Krowy mleczne (pełnowartościowe)

3000,00-5000,00

4000,00

5.

Krowy mięsne

2500,00-5000,00

3750,00

6.

Prosięta do 20kg

140,00-350,00

245,00

7.

Warchlaki pow. 20kg

190,00-400,00

295,00

8.

Loszki hodowlane

650,00-850,00

750,00

9.

Knurki hodowlane

650,00-7000,00

3825,00

10.

Owce matki

250,00-650,00

450,00

11.

Jagnięta

180,00-500,00

340,00

12.

Owce jarki

b.d

b.d

13.

Kozy

120,00-450,00

285,00

14.

Koźlęta

90,00-300,00

195,00

15.

Kury nioski

5,00-25,00

15,00

16.

Indyki

50,00-120,00

85,00

17.

Kaczki

38,00-50,00

44,00

18.

Gęsi

55,00-160,00

107,50

19.

Króliki

20,00-150,00

85,00

CENY ZWIERZĄT NA RZEŹ, MLEKA I JAJ
Lp.

Wyszczególnienie

Cena od – do

Średnia cena

zł/kg

zł/kg

1.

Opasy (byczki) do 700 kg

6,40-8,50

7,45

2.

Opasy (byczki) do 700 kg typ mięsny

6,60-11,00

8,80

3.

Jałówki opasowe

5,50-7,70

6,60

4.

Krowy wybrakowane

2.50-6,00

4,25

5.

Żywiec wieprzowy

4,40-6,50

5,45

6.

Tuczniki wg wagi bitej ciepłej

7.

Lochy wybrakowane

2,30-4,50

3,40

8.

Owce

4,00-25,00

14,50

9.

Jagnięta

9,00-45,00

27,00

10.

Kozy

2,80-3,50

3,15

11.

Brojlery kurze

3,10-4,00

3,55

12.

Brojlery indycze

4,80-5,00

4,90

13.

Brojlery kacze

4,50-5,00

4,75

14.

Brojlery gęsie

8,00-19,00

13,50

15.

Króliki

13,00-31,25

22,13

16.

Jaja wiejskie (zł/szt)

0,30-1,00

0,65

17.

Mleko (kg)

0,90-1,45

1,17

klasa E – 5,50-6,50

klasa E – 6,00

klasa U – 5,50-6,20

klasa U – 5,85

Sporządził: Rafał Sieroń

