
ZMNIEJSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA MI ĘSA INDYCZEGO 
– na tle sektora mięsa drobiu i mięsnego jako całości  

 
Zmniejszenie – wygląda na duże: 10,87% w roku 2013 – w rzeczywistości jest (niemal dokładnie) 
powrotem do stanu 2011; ponadto nie stoją za nim większe zmiany rozmiaru produkcji rynkowej 
surowca – i tu ważnych jest kilka szczegółów. Po pierwsze – przy ogólnym wzroście krajowej puli 
surowca drobiowego: 5,19% – ilość żywca indyczego zmalała, ale w zakresie jedynie o 2,44%. Po 
drugie – tenże spadek produkcji rynkowej surowca łączył się w prawie 2/3 z obniżeniem wagi 
ubojowej, a tylko w minimalnym stopniu z trendem ograniczenia produkcji (nieco ponad 1/3 cyfry 
ww.); był głównie działaniem związanym z podnoszeniem efektywności tuczu i jakości surowca. Po 
trzecie – wyraźna różnica między zmniejszeniem liczby wylężonych piskląt do stad towarowych, a 
ograniczeniem liczby ptaków ubitych – pośrednio wskazuje na wyraźną poprawę odchowu. Po 
czwarte – sezonowość dostaw utrzymała się na niezmienionym poziomie (19-20% rozrzutu), ale był 
on bardziej wyrównany – za sprawą ograniczenia spadku dostaw w miesiącach najniższego ich 
poziomu. Co prawda znacznie spadł udział surowca indyczego – 7,22% w strukturze – w puli żywca 
drobiowego, ale to można wiązać z szybkim tempem wzrostu sektora mięsa brojlerów. Gorzej iż w 
całej puli surowca dla przemysłu mięsnego ten spadek był na zbliżonym poziomie (7,29%) – sektor 
mięsa indyczego nie zyskiwał więc na tle ogniw pozadrobiarskich branży mięsnej. 
 
REGIONY WZROSTU BAZY PRODUKCYJNEJ 
Jest ich co prawda 5, ale są to mniej znaczące dla branży regiony. W 2 wypadkach są to tendencje 
silne – przy tym w opolskim (28,23%) jest to nieznaczące gospodarczo – z uwagi na najmniejszą w 
kraju bazę produkcyjną. Jednak w zachodniopomorskim (34,36%) – ten wzrost liczy się, zwłaszcza 
iż dotyczy regionu o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego. W wypadku małopolskiego, 
podlaskiego i śląskiego – to wzrosty kilkuprocentowe, czyli – zważywszy całą specyfikę polskiego 
sektora mięsa indyczego – praktycznie nieznaczące. 
 
REGIONY ZMNIEJSZENIA BAZY PRODUKCYJNEJ 
Ujęto w tabeli poniżej – ograniczając się do najbardziej znaczących dla branży regionów; kolejność 
odpowiada znaczeniu gospodarczemu dokonanych zmian – poczynając od największego i kończąc 
na najmniejszym. 
 
lp region % bazy krajowej sektora % ubytku bazy 2013:2012 
1 warmińsko-mazurski 42,19 11,70 
2 mazowiecki 10,61 21,15 
3 wielkopolski 13,80 10,03 
4 lubuski 12,85 6,85 
5 dolnośląski 4,60 18,38 
6 Suma 5 regionów 84,05 12,25* 
*średnia 5 regionów 
 
Ubytek bazy jest tu dość zbliżony do średniokrajowego. Nie umniejszając więc roli zmian w innych 
11 regionach – nie miały one zbyt wielkiego wpływu na stan bazy sektora w skali kraju. Co prawda 
ograniczenia bazy produkcyjnej – wśród dotąd nie wymienionych regionów – były zdecydowanie 
większe w podkarpackim i kujawsko-pomorskim, na tle pozostałych regionów z tej grupy – jednak 
(widząc wyjątkowy poziom regionalizacji produkcji w branży) można przejść nad nimi do porządku 
dziennego. 
 
Dla szerszej interpretacji zmian bazy produkcyjnej polskiego sektora mięsa indyczego – pomocne 
jest równoczesne przyjrzenie się zmianom sektorów jajczarskiego i brojlerów kurzych, zachodzącym 
w tym samym czasie; pomocne – nie znaczy jednak: pozwalające na zbyt daleko idące wnioski. 


