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Opracowano na podstawie danych z 11 powiatów. 

 
Sytuacja w produkcji zwierzęcej: 
 
∎   zjawiska korzystne: 

 stabilna cena mleka określana przez mleczarnie,  
 zwiększenie produkcji żywca wołowego, 
 stabilna cena żywca wołowego (ceny na stałym przewidywalnym poziomie), 
 utrzymuje się korzystna dla chowu trzody chlewnej relacja cen zboża do kosztów 

produkcji prosiąt i żywca wieprzowego – to korzystne zjawisko dla hodowców, którzy 
działają w oparciu o zakup pasz przemysłowych, koncentratów i dodatków paszowych, 

 część rolników dokonuje zmiany profilu produkcji z mleka na żywiec wołowy, 
 duże zainteresowanie hodowlami alternatywnymi (ślimaki, alpaki, daniele), 
 przestrzeganie zasad bioasekuracji przed ASF w gospodarstwach trzodziarskich, 
 maleje trend zakupu zagranicznych prosiąt do tuczu, 
 wysoka cena prosiąt, 
 przestrzeganie zasad terminowego znakowania i ewidencjonowania zwierząt, 
 niewielki spadek cen paliw. 

 
∎   zjawiska niekorzystne: 

 niewielkie spadki cen żywca wieprzowego w zależności od powiatu, 
 duże szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną, 
 nadal zbyt niskie odszkodowania za szkody łowieckie i trudności w ich uzyskaniu, 
 zbyt niskie ceny sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do 

poniesionych nakładów, 
 zmniejsza się liczba hodowców bydła mlecznego, 
 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), 

 hodowcy mają trudność z wyrejestrowaniem prosiąt związane ze zmianą przepisów 
dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, handlarze nie zawsze kupują prosięta z 
kolczykami lub podają nieprawdziwe numery siedziby stad, 

 powiększenie powierzchni użytków zielonych kosztem upraw polowych, 
 ryzyko wystąpienia ptasiej grypy w związku z migracjami ptaków. 

 
 
 

 



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 700,00-2100,00 1400,00 

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

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

5.  Krowy mięsne 2600,00-5000,00 3880,00 

6.  Prosięta do 20 kg 140,00-250,00 195,00 

7.  Warchlaki powyżej 20 kg 190,00-390,00 290,00 

8.  Loszki hodowlane 650,00-900,00 775,00 

9.  Knurki hodowlane 900,00-1200,00 1050,00 

10.  Owce matki 300,00-550,00 425,00 

11.  Jagnięta 150,00-500,00 325,00 

12.  Owce jarki - - 

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

14.  Koźlęta 100,00-300,00 200,00 

15.  Kury nioski 15,00-25,00 20,00 

16.  Indyki 50,00-150,00 100,00 

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

18.  Gęsi 60,00-120,00 90,00 

19.  Króliki 35,00-100,00 67,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CENY ZWIERZĄT NA RZEŹ, MLEKA I JAJ 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena od – do 
zł/kg 

Średnia cena 
zł/kg 

1.  Opasy (byczki) do 700 kg 6,30-8,50 7,40 

2.  Opasy (byczki) do 700 kg typ mięsny 6,70-12,00 9,35 

3.  Jałówki opasowe 5,40-7,70 6,55 

4.  Krowy wybrakowane 2.80-5,40 4,10 

5.  Żywiec wieprzowy 4,40-6,10 5,25 

6.  Tuczniki wg wagi bitej ciepłej klasa E – 6,10-6,45 
klasa U – 5,80-6,20 

klasa E – 6,35 
klasa U – 6,00 

7.  Lochy wybrakowane 2,30-4,50 3,40 

8.  Owce 2,80-9,00 5,90 

9.  Jagnięta 6,00-9,00 7,50 

10.  Kozy 2,80-10,00 6,40 

11.  Brojlery kurze 2,60-4,50 3,55 

12.  Brojlery indycze - - 

13.  Brojlery kacze 18,00-20,00 19 

14.  Brojlery gęsie 8,00-8,20 8,10 

15.  Króliki 13,00-20,00 16,50 

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

17.  Mleko (kg) 1,00-1,70 1,35 
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