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SPRZYJAJĄCY POZYCJI ŻYWCA WOŁOWEGO W GOSPODARSTWIE 
MLECZNYM. DU ŻA POPRAWA SYTUACJI W DOLNO ŚLĄSKIM 

 
Wzrost ten w I półroczu był dość duży: 6,17%; w stosunku do czerwca 2012 – 1,45%. Jednocześnie 
w stadzie bardzo znacząco wzrósł udział cieląt – o 7,64% w strukturze, przy stosunkowo małym 
wzroście (1,21% w strukturze) młodego bydła (i zdecydowanie kosztem stada podstawowego). To 
okoliczność sprzyjająca wykorzystaniu szans tworzonych nam przez rynek światowy, zarazem też 
możliwość przejściowego przesunięcia akcentu na wołowinę w gospodarstwach mleczarskich – w 
związku z możliwym problemem limitów mlecznych, w ostatnim roku działania systemu kwotowego. 
Zakres przemieszczeń zasobów sektora wołowiny w I półroczu 2013 był ogólnie dość ograniczony, 
ale – co warte podkreślenia – sprzyjający regionom liczącym się w produkcji żywca wołowego. 
 
W REGIONACH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA SEKTORA WOŁ OWINY 
Skala pozytywnych zmian pozwoliła na łączny wzrost bazy tych 3 regionów – 2,24% w strukturze 
(tabela); ogólnie kosztem innych z ważnym wyjątkiem kujawsko-pomorskiego, a z mniej liczących 
się w produkcji żywca wołowego regionów lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, podkarpackiego. 
Niemniej skala wzrostu bazy w mazowieckim była wyraźnie większa w porównaniu z podlaskim, a 
zwłaszcza wielkopolskim. 
 
lp regiony o dużym znaczeniu 

sektora 
udział w bazie 

produkcyjnej*(%) 
lp  regiony o podstawowym 

znaczeniu sektora 
udział w bazie 

produkcyjnej* (%) 

1 kujawsko-pomorski 8,35 1 mazowiecki 18,50 

2 warmińsko-mazurski 7,70 2 podlaski 16,34 

3 łódzki 7,69 3 wielkopolski 15,72 

4 lubelski 6,09 razem: 50,56 

razem: 29,83 9 pozostałych regionów: 19,61% 

*w skali kraju 

 

W REGIONACH O DUŻYM ZNACZENIU DLA SEKTORA WOŁOWINY 
Tu ubytki bazy były wyraźnie – nawet porównywalnie większe na tle regionów mniej znaczących w 
produkcji żywca wołowego; szczególnie za sprawą lubelskiego, gdyż warmińsko-mazurskie jak też 
łódzkie – odnotowały wzrost, ale zdecydowanie mniejszy od średniokrajowego. 

Reasumując – sytuacja wyglądała ogólnie na tyle stabilnie, że zarówno ułatwiała reakcje na wpływ 
światowego rynku wołowiny, jak i na problemy powstające na drodze do wygaszenia mechanizmu 
kwotowania produkcji mleka w kraju – w związku z towarzyszącymi im pozytywnymi tendencjami w 
sektorze mleka, którego sytuacja ma związek i wpływa na przyszłość branży tu opisywanej. 

Dolnośląskie odnotowało w I półroczu zwiększenie bazy produkcyjnej sektora wołowiny: 10,88%, 
a w porównaniu z czerwcem 2012 – wzrost ledwie zauważalny. Stada w regionie cechuje 28,76%-
owy udział cieląt – zdecydowanie wyższy od średniokrajowego, o 6,28% w strukturze; i w ostatnim 
okresie wzrósł przeszło półtora raza szybszy na tle kraju. Udział młodego bydła – 23,68% – jest już 
jednak niższy od średniokrajowego, o 2,43% w strukturze. Jednak udział krów (41%) był o wiele 
bardziej niższy od średniokrajowego – bo aż o 4,89% w strukturze.  


