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

DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ZA MIESIĄC MAJ 2018 

 

Opracowano na podstawie danych z 10 powiatów. 

 
Sytuacja w produkcji zwierzęcej: 
 
1. Zjawiska korzystne: 

 stabilna cena mleka płacona przez mleczarnie,  
 utrzymująca się stabilna cena żywca wołowego, 
 wysoka cena prosiąt oferowanych do sprzedaży, 
 brak problemów ze zbytem żywca wołowego, 
 wzrost popytu na żywiec wołowy, 
 wysoka lecz stabilna cena jaj wiejskich, 
 tendencja wzrostowa żywca drobiowego, 
 rośnie pogłowie bydła mięsnego, duże zainteresowanie rolników tą forma 

hodowli, 
 duże zainteresowanie hodowlą małych przeżuwaczy z wykorzystaniem 

posiadanych zasobów TUZ, 
 sucha i ciepła pogoda sprzyja zbiorowi pierwszego pokosu trawy, siano jest 

dobrej jakości. 
 
2. Zjawiska niekorzystne: 

 wzrost cen paliw, 
 powolny spadek maksymalnej ceny mleka płaconej przez mleczarnie, 
 wahania w cenach skupu wieprzowiny, tendencja spadkowa, 
 niestabilna cena żywca drobiowego, 
 są trudności ze zbytem opasów po atrakcyjnej cenie przez podmioty skupowe, 
 problemy z zakupem prosiąt- braki na rynku, 
 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, producenci trzody  
w obawie niespełnienia wymagań bioasekuracji deklarują rezygnację z dalszej 
hodowli, 

 duże szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną, 
 niewielki spadek  cen żywca wieprzowego, 
 wysokie ceny dobrego materiału bydła ras mięsnych, 
 trudności z zakupem dobrych krów mlecznych, 
 brak opadów, słabe wschody zbóż jarych, rolnicy mogą mieć problem z 

zabezpieczeniem bazy paszowej dla zwierząt jeżeli utrzyma się susza, 
 duże zaniepokojenie hodowców trzody w związku z szerzeniem się „ASF”, 
 brak targowisk zwierzęcych na terenie województwa, 

 
 



CENY ZWIERZĄT HODOWLANYCH 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena od – do 
zł za sztukę 

Średnia cena 
zł za sztukę 

1.  Cielęta do 1 m-ca 450,00-1100,00 775,00 

2.  Cielęta starsze 700,00-1600,00 1150,00 

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

4.  Krowy mleczne (pełnowartościowe) 3000,00-5000,00 4000,00 

5.  Krowy mięsne 1800,00-4700,00 3250,00 

6.  Prosięta do 20 kg 130,00-200,00 165,00 

7.  Warchlaki powyżej 20 kg 150,00-300,00 225,00 

8.  Loszki hodowlane 600,00-1000,00 800,00 

9.  Knurki hodowlane 700,00-1000,00 850,00 

10.  Owce  200,00-500,00 350,00 

11.  Jagnięta 250,00-550,00 400,00 

12.  Kozy 120,00-450,00 285,00 

13.  Koźlęta 150,00-340,00 245,00 

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

15.  Indyki - - 

16.  Kaczki 20,00-40,00 30,00 

17.  Gęsi 120,00-160,00 140,00 

18.  Króliki 150,00-100,00 57,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CENY ZWIERZĄT NA RZEŹ, MLEKA I JAJ 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena od – do 
zł/kg 

Średnia cena 
zł/kg 

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

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

3.  Jałówki opasowe 5,50-8,00 6,75 

4.  Krowy wybrakowane 3.30-5,50 4,40 

5.  Żywiec wieprzowy 3,80-5,20 4,50 

6.  Tuczniki wg wagi bitej ciepłej  klasa E – 5,60-6,40 
klasa U – 5,50-6,20 

klasa E –6,00 
klasa U – 5,85 

7.  Lochy wybrakowane 2,40-3,80 3,10 

8.  Owce 3,12-4,50 3,81 

9.  Jagnięta 6,50-9,50 8,00 

10.  Kozy 
 

3,00-4,00 
 

3,50 

11.  Brojlery kurze 2,50-5,50 4,00 

12.  Brojlery indycze 13,00-15,00 14,00 

13.  Brojlery kacze - - 

14.  Brojlery gęsie - - 

15.  Króliki 7,00-20,00 13,50 

16.  Jaja wiejskie (zł/szt.) 0,30-1,00 0,65 

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

 
 
 
 

Sporządził: Rafał Sieroń 
 
 


