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

DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 
MIESIĄC MARZEC 2017  

 

Opracowano na podstawie danych z 11 powiatów. 

 
Sytuacja w produkcji zwierzęcej: 
 
1.  Zjawiska korzystne: 

 stabilna cena mleka płacona przez mleczarnie, bądź niewielki wzrost cen w zależności od 
powiatu, 

 stabilna cena żywca wieprzowego i wołowego, 
 wzrost cen prosiąt, 
 niewielki wzrost cen jaj wiejskich, 
 niska cena zbóż paszowych, 
 wzrost zainteresowania chowem bydła mięsnego, 
 zwiększenie pogłowia drobnego inwentarza, ze szczególnym uwzględnieniem kóz, 
 duże zainteresowanie pszczelarstwem i możliwością założenia pasieki, 
 hodowcy bydła nie mają problemu z zasobem pasz objętościowych w gospodarstwach, 
 stosowanie metod 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 w gospodarstwach utrzymujących drób, 
 przestrzeganie przez hodowców zasad prawidłowego i terminowego znakowania  

i ewidencjonowania zwierząt w gospodarstwach utrzymujących przeżuwacze  
oraz trzodę chlewną. 
 
 

Zjawiska niekorzystne: 
 zagrożenie rozprzestrzenienia się wirusa ptasiej grypy, 
 przedłużający się okres trzymania ptaków w zamknięciu jest uciążliwy dla właścicieli drobiu 

przydomowego, 
 zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do poniesionych 

nakładów, 
 niskie ceny produktów pochodzenia zwierzęcego, 
 niewielki spadek cen brojlerów kurzych, 
 nadal zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu, 
 wysokie ceny zbóż powodują wzrost kosztów w produkcji zwierzęcej, 
 brak prosiąt na wolnym rynku oraz trudności w zakupie większej partii do tuczu, 
 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, 

 
 
 



CENY ZWIERZĄT HODOWLANYCH 

Lp. Wyszczególnienie Cena od – do 
(zł za sztukę) 

Średnia cena 
(zł za sztukę) 

1.  Cielęta do 1 m-ca 450,00-1200,00 825,00 

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

3.  Jałówki hodowlane (cielne) 3000,00-6000,00 4500,00 

4.  Krowy mleczne (pełnowartościowe) 2800,00-5000,00 3900,00 

5.  Krowy mięsne 2500,00-5000,00 3750,00 

6.  Prosięta do 20 kg 120,00-220,00 170,00 

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

8.  Loszki hodowlane 600,00-950,00 750,00 

9.  Knurki hodowlane 600,00-10000,00 5300,00 

10.  Owce matki 200,00-650,00 425,00 

11.  Jagnięta 180,00-500,00 340,00 

12.  Owce jarki b.d b.d 

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

14.  Koźlęta 50,00-300,00 175,00 

15.  Kury nioski 5,00-25,00 15,00 

16.  Indyki 65,00-110,00 87,50 

17.  Kaczki 30,00-50,00 40,00 

18.  Gęsi 70,00-100,00 85,00 

19.  Króliki 40,00-100,00 70,00 
 
 

CENY ZWIERZĄT NA RZEŹ, MLEKA I JAJ 

Lp. Wyszczególnienie Cena od – do 
(zł/kg) 

Średnia cena 
(zł/kg) 

1.  Opasy (byczki) do 700 kg 6,40-8,50 7,60 

2.  Opasy (byczki) do 700 kg typ mięsny 6,50-11,00 8,75 

3.  Jałówki opasowe 5,50-7,70 6,60 

4.  Krowy wybrakowane 2.50-5.60 4,05 

5.  Żywiec wieprzowy 3,70-6,20 4,95 

6.  Tuczniki wg wagi bitej ciepłej klasa E – 5,50-6,45 
klasa U – 5,50-6,20 

klasa E – 5,97 
klasa U – 5,85 

7.  Lochy wybrakowane 2,30-4,20 3,25 

8.  Owce 4,00-15,00 9,50 

9.  Jagnięta 9,00-12,00 10,50 



Lp. Wyszczególnienie Cena od – do 
(zł/kg) 

Średnia cena 
(zł/kg) 

10.  Kozy 2,80-3,50 3,15 

11.  Brojlery kurze 2,90-4,50 3,70 

12.  Brojlery indycze 4,80-5,00 4,90 

13.  Brojlery kacze b.d b.d 

14.  Brojlery gęsie b.d b.d 

15.  Króliki 15,00-31,25 23,12 

16.  Jaja wiejskie (zł/szt) 0,40-1,00 0,70 

17.  Mleko (kg) 0,98-1,40 1,19 
 

 
 

           Sporządził: Rafał Sieroń 
 
 


