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Dramat hodowców drobiu trwa. Eksport wyhamował, a ceny żywca
drobiowego spadły o około 60 proc.! Mimo obniżek, chętnych na zakup mięsa
nadal brakuje. Mroźnie i chłodnie są pełne, a wielu rolnikom grozi bankructwo.

Ceny żywca drobiowego drastycznie się obniżyły
fot. Pixabay

Zła passa producentów drobiu rozpoczęła się wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa.
Ograniczenia wprowadzone przez wiele państw spowodowały, że eksport drobiu praktycznie z dnia
na dzień zamarł. To silnie uderzyło w polską branżę drobiarską, która ponad połowę
wyprodukowanego w kraju mięsa wysyłała dotąd za granicę. Trafiało ono głównie do krajów Unii
Europejskiej. Przypomnijmy: według danych Eurostatu ubiegłoroczna produkcja drobiu w kraju
uplasowała się na poziomie 2 mln 593 tys. ton!

Ceny żywca drobiowego w dół
Z powodu obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii – sektor HoReCa został zamknięty. To
spowodowało, że zagraniczny popyt na nasz drób drastycznie spadł. W rezultacie ceny żywca
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drobiowego w Polsce obniżyły się o około 60 proc.! Mimo niskich cen mroźnie i chłodnie są
przepełnione. Drobiarze, którzy muszą ponosić koszty utrzymania żywego drobiu rzeźnego bez
możliwości ulokowania go na rynku zastanawiają się, czy nie utylizować zwierząt. Jak alarmuje
Krajowa Izba Drobiu i Pasz wielu rolnikom grozi bankructwo.
– Sytuacja jest bardzo trudna. Przykro patrzeć, jak z dnia na dzień branża, która dotąd radziła sobie
świetnie, teraz wpadła w ogromne kłopoty. Opłacalność produkcji drastycznie się obniżyła. Aż
strach pomyśleć co będzie dalej – ocenia hodowca drobiu, Krzysztof Kowalski z Mazowsza.

Obniżki martwią nie tylko drobiarzy
Trudna sytuacja branży i katastrofalnie niskie ceny żywca drobiowego martwią nie tylko drobiarzy, ale
również producentów zbóż.
– Docierają do nas niepokojące sygnały od producentów mięsa, którzy są przecież odbiorcami
naszych produktów. Jestem pełen obaw, gdy słyszę, że niektórzy hodowcy drobiu kasują kurczęta
bo nie mogą ich umieścić na rynku. Wyhamowanie eksportu i części produkcji bardzo nas martwi.
To jest niepokojąca sytuacja dla producentów zbóż, bowiem może odbić się również na nas –
podkreśla Tadeusz Szymańczak z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.
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