
ZNACZĄCY UBYTEK BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA WOŁOWINY W II 
PÓŁROCZU 2013 – JEDNAK W SKALI ROKU WIDOCZNE JEJ ZW IĘKSZENIE. 

ZMIANY WYJ ĄTKOWO NIEWIELKIE – POTWIERDZAJ ĄCE STABILNO ŚĆ BRANŻY 
 
Ubytek II półrocza wyniósł 4,53% - natomiast zwiększenie w roku 2013: 1,36%. Zwracają uwagę 
wyjątkowo niewielkie przemieszczenia zasobów – na rzecz 4 regionów o dużym znaczeniu sektora 
wołowiny, a w stopniu ledwie widocznym – na korzyść regionów (9) o mniejszym jego znaczeniu. 
Trzy regiony o podstawowym znaczeniu sektora wołowiny – co prawda nieco straciły, ale był to 
ubytek – szczególnie w podlaskim – bardzo niewiele znaczący. Bieżący stan bazy obrazuje tabela. 
 
lp regiony o dużym znaczeniu 

sektora 
udział w bazie 

produkcyjnej*(%) 
lp  regiony o podstawowym 

znaczeniu sektora 
udział w bazie 

produkcyjnej* (%) 

1 kujawsko-pomorski 8,24 1 mazowiecki 18,27 

2 łódzki 7,66 2 podlaski 16,63 

3 warmińsko-mazurski 7,66 3 wielkopolski 15,40 

4 lubelski 6,48 razem: 50,30 

razem: 30,04 9 pozostałych regionów: 19,66% 

*w skali kraju 
 
Sytuacja jest ogólnie bardzo stabilna (wyraźnie bardziej na tle sektora mleczarskiego); ułatwiająca 
reakcje tak na wpływ światowego rynku wołowiny, jak też na problemy w drodze do zakończenia 
limitowania produkcji mleka.    
Większą uwagę należy natomiast zwrócić na zmiany struktury stad – gdzie wobec ubytku krów w 
skali rocznej, o 2,42% w strukturze – nastąpił wyraźny wzrost udziału bydła opasowego w stadach; 
w rozmiarze porównywalnym do skali ubytku krów. 
W ostatnim półroczu zmiany dotyczyły przede wszystkim zachodniopomorskiego i lubelskiego – 
umacniające sektor, a także lubuskiego – ograniczające jego możliwości; w innych regionach jego 
baza nie zmieniła się znacząco.  
 
SPECYFIKA DOLNO ŚLĄSKIEGO 
W II półroczu stracił słabą 13-tą pozycję wśród regionów – na rzecz zachodniopomorskiego; z bazą 
produkcyjną liczącą zaledwie 1,68% krajowej – zajmuje pozycją 14-tą, a więc trzecią od końca – 
pomimo iż w ciągu roku baza ta wzrosła się o 1,28%. 
Dla struktury dolnośląskich stad charakterystyczny jest mały udział młodego bydła opasowego – o 
ponad 4% niższy w strukturze na tle Polski obecnie, jak również krów – blisko półtora procenta w 
strukturze (na tle kraju) mniej. Ma to związek z wyższym udziałem cieląt w stadach – blisko 3% na 
tle kraju w strukturze, jak i dłuższym cyklem opasu – w powiązaniu z mniej intensywną produkcją, 
w warunkach sudeckich i podgórskich.  
 
KIERUNEK ZMIAN W KRAJU 
Można go ująć jako umiarkowany wzrost bazy produkcyjnej sektora, wyjątkowo zrównoważony, a 
bardzo powiązany z rozwojem sektora mleka. Produkcja surowca dla przemysłu zależy – w stopniu 
decydującym od gospodarstw mleczarskich, bazujących na PHF. Co prawda przybyło nieco w roku 
2013 krów mięsnych w całym pogłowiu krów – to obecnie jest to cyfra zaledwie 5,85%. Pośrednim 
skutkiem likwidacji systemu kwotowego, wiosną 2015 – będzie wzrost produkcji żywca wołowego 
w gospodarstwach mleczarskich. Najbliższe miesiące będą w dużej mierze wyczekiwaniem na to – 
bez utraty potencjału sektora wołowiny. 


