
W Polsce od wielu lat chów 
drobiu, tj. przede wszyst-
kim kurcząt brojlerów oraz 

indyków, a także gęsi, kaczek, perli-
czek jest najbardziej intensywnym 
kierunkiem produkcji zwierzęcej. 
Od 2014 roku Polska jest najwięk-
szym producentem mięsa drobio-
wego w UE, a w 2019 roku udział 
Polski w unijnej produkcji stanowił 
19%, zaś w 2020 roku – 20%. Nale-
ży jednak zaznaczyć, że na poziom 
produkcji w roku 2020 wpływ miały 
trzy czynniki: ogniska ptasiej grypy 
na niektórych obszarach Polski skut-
kujące zmniejszeniem eksportu na 
część rynków pozaunijnych, rozwój 
pandemii koronawirusa, powodują-
cej ograniczenia logistyczne w han-
dlu międzynarodowym oraz ogra-
niczenia popytu na drób ze strony 
sektora HoReCa. Pomimo tych ogra-
niczeń tempo wzrostu przemysłowej 
produkcji drobiu w Polsce było więk-
sze niż w roku 2019. 

W celu przeciwdziałania nega-
tywnym czynnikom popytowym, 
w pierwszych miesiącach 2021 r. kra-
jowy przemysł drobiarski ograniczył 
produkcję mięsa drobiowego, która 
w styczniu br. była najniższa od blisko 
trzech lat.

Na rynku krajowym od maja 
2020 roku odnotowano wzrostowy 
trend cen zakupu kurcząt brojlerów. 

Czynnikiem wpływającym na poziom 
cen było stopniowe znoszenie obo-
strzeń wprowadzonych z uwagi na 
rozwój pandemii, co przełożyło  się 
na zwiększenie popytu na mięso dro-
biowe w okresie letnim. W sierpniu 
i we wrześniu 2020 roku ceny zaku-
pu kurcząt brojlerów były względnie 
stabilne i w skupach ulegały niewiel-
kim tygodniowym wahaniom. W paź-
dzierniku i w listopadzie 2020 roku 
notowano sezonową obniżkę cen, 
na którą nałożyły się ograniczenia 
w handlu spowodowane drugą fazą 
pandemii koronawirusa. Od grudnia 
2020 roku utrzymuje się systema-
tyczny wzrost cen skupu brojlerów. 
W styczniu 2021 roku (dane Zintegro-
wanego Systemu Informacji Rolniczej, 
MRiRW) dostawcy za kurczęta brojle-
ry uzyskiwali przeciętnie 3,28 zł/kg, 
czyli o 7% więcej niż w grudniu 2020 
roku, ale nieznacznie mniej (0,02%) 
niż w roku poprzednim.

Mimo wszystko w pierwszym 
kwartale 2021 roku rynek drobiu 
wykazał, że jest w fazie destabiliza-
cji spowodowanej przede wszystkim 
pandemią Covid-19. 

Najwięcej za kurczęta brojlery 
płacono dostawcom z regionu połu-
dniowo wschodniego – 3,86 zł/kg, 
obejmującego województwa: lubel-
skie, świętokrzyskie, podkarpackie, 
małopolskie i śląskie, najmniej zaś – 
3,16 zł/kg – z regionu zachodniego, 
obejmującego województwa: opol-
skie, dolnośląskie, wielkopolskie, lu-
buskie i zachodniopomorskie.

Za indyki najmniej (4,25 zł/kg) 
uzyskiwali producenci z regionu pół-
nocnego (woj. pomorskie, warmiń-
sko-mazurskie, podlaskie, kujawsko
-pomorskie), a najwięcej (4,57 zł/kg) 
producenci z regionu południowo
-wschodniego (woj.: lubelskie, świę-
tokrzyskie, podkarpackie, małopol-
skie i śląskie).

Wzrost cen kurcząt brojlerów 
oraz indyków wystąpił również w lu-
tym br. W dniach 22–28 lutego 2021 
roku zakłady objęte monitoringiem 
Zintegrowanego Systemu Informacji 
Rolniczej MRiRW kupowały kurczę-
ta brojlery przeciętnie po 3,51 zł/kg, 
o 5% drożej niż w ostatnim tygodniu 
stycznia br. oraz o 4% drożej niż 
przed rokiem. Za indyki dostawcy 
uzyskiwali średnio 5,59 zł/kg, o 19% 
więcej niż przed miesiącem oraz 
o 1% więcej niż przed rokiem. Odno-
towany w ostatnim czasie niewielki 
wzrost cen w skupach nie oznacza 
pokonania kryzysu. Spadki cen wy-
stąpiły już w marcu 2021 roku i na-
dal postępują.

Pandemia nie ustępuje, wręcz 
przeciwnie. Przyczynia się to do spo-
wolnienia eksportu i w efekcie osłabia 
popyt wewnętrzny, a to prawdopo-
dobnie będzie skutkować obniżeniem 
cen skupu kurcząt rzeźnych w tym 
roku i pogorszeniem opłacalności ich 
chowu, w porównaniu z poprzednim 
rokiem. 
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