
Ceny (brutto) gęsi i kaczek w 2020 r. 

 

Gatunki i rasy cena Zdjęcie poglądowe Opis 

Gęsi 

Zachowawcze 

(Lu, Ki, Pd, 

Ry, Su, Ka, 

Po, Ro, ) 

9.00 

zł 

  

Gęś Lubelska 
9.00 

zł 

 

Gęś lubelska  (Lu)  - Upierzenie 

przeważnie białe (występują też 

osobniki łaciate), nogi i dziób 

barwy pomarańczowo-czerwonej, 

krępa i zwarta budowa ciała, 

szeroka pierś, delikatna i dosyć 

krótka szyja, głowa zgrabna  

i delikatna oraz harmonijna 

budowa ciała. Masa ciała 12 –  

tygodniowych  gęsiorów wynosi 

4,1 – 4,3 kg, gęsi 3,6 – 3,8 kg,  

a nieśność 16 – 24  jaj.                             

 

Gęś Kielecka 
9.00 

zł 

 

Gęś kielecka (Ki) - Upierzenie  

białe, nogi i dziób barwy 

pomarańczowo-czerwonej, krępa 

i zwarta budowa ciała, dobrze 

wykształcona pierś, delikatna  

i niezbyt długa szyja, głowa 

zgrabna i delikatna oraz 

harmonijna budowa ciała. Masa 

ciała 12 – tygodniowych gęsiorów 

wynosi 4,0 – 4,3 kg, gęsi 3,4 – 3,6 

kg, a nieśność 14 – 17 jaj.                                   

 



Gęś 

Podkarpacka 

9.00 

zł 

 

Gęś podkarpacka  (Pd) - 

Upierzenie przeważnie białe 

(występują też osobniki łaciate), 

nogi i dziób barwy 

pomarańczowo-czerwonej, krępa 

i zwarta ale harmonijna budowa 

ciała, delikatna dosyć  krótka 

szyja, głowa zgrabna i delikatna. 

Masa ciała 12 – tygodniowych 

gęsiorów  wynosi 3,9 – 4,3 kg, 

gęsi 3,6 – 3,7 kg, a nieśność 19 –

26 jaj.                                   

 

Gęś Rypińska 
9.00 

zł 

 

Gęś rypińska  (Ry) - Upierzenie 
przeważnie białe (występują też 
osobniki o pojedynczych szarych 
piórach), nogi i dziób barwy 
pomarańczowo-czerwonej, szyja 
stosunkowo krótka, dobrze 
umięśniona, nogi niezbyt długie 
mocne, szeroko rozstawione, 
tułów dosyć długi i zaokrąglony 
grzbiet. Masa ciała 12 – 
tygodniowych gęsiorów wynosi 
4,2 – 4,6 kg, gęsi 3,8 – 4,0 kg,  
a nieśność  23 – 31 jaj.                                    

Gęś Suwalska 
9.00 

zł 

 

Gęś suwalska (Su) -  Upierzenie 

przeważnie białe (czasami 

występują  osobniki łaciate lub 

siodłate), nogi i dziób barwy 

pomarańczowo-czerwonej, szyja 

długa , dosyć gruba u nasady, 

głowa mała, dziób i nogi krótkie, 

tułów krępy niezbyt długi. Masa 

ciała 12 – tygodniowych gęsiorów 

wynosi 4,0 – 4,9 kg, gęsi 3,7 – 4,3 

kg, a nieśność 30 – 39 jaj.                                    

 

 



Gęś Kartuska 
9.00 

zł 

 

Gęś kartuska (Ka) - Upierzenie 

przeważnie białe (dosyć często 

występują też osobniki łaciate), 

nogi i dziób barwy  

pomarańczowo-czerwonej, szyja 

stosunkowo krótka, dobrze 

umięśniona, nogi krótkie szeroko          

rozstawione, grzbiet zaokrąglony 

szeroki i dosyć długi tułów. Masa 

ciała 12 –  tygodniowych 

gęsiorów wynosi 4,4 – 4,9 kg, gęsi 

3,8 – 4,3 kg, a nieśność 23 – 27 

jaj.                                   

 

Gęś 

Pomorska 

9.00 

zł 

 

Gęś pomorska (Po) -  Upierzenie 

białe, nogi i dziób barwy 

pomarańczowo-czerwonej, szyja 

osadzona prostopadle dosyć 

długa, pierś pełna, kulista  

i szeroka, grzbiet długi, szeroki  

i zaokrąglony, brzuch pełny  

z pojedynczym fałdem 

tłuszczowym, nogi mocne, 

szeroko rozstawione. Masa ciała  

12 – tygodniowych gęsiorów 

wynosi 4,3 – 4,7 kg, gęsi 3,8 – 4,1 

kg, a nieśność 34- 46 jaj.                                   

 

Gęś 

Romańska 

9.00 

zł 

 

Gęś romańska (Ro) - Upierzenie  

białe, dziób barwy 

pomarańczowej, nogi czerwono - 

pomarańczowe, szyja smukła 

dosyć długa,  głowa mała, pierś 

pełna i wypukła, grzbiet długi  

i łagodnie zaokrąglony po bokach, 

brzuch szeroki pełny,  często  

z dobrze rozwiniętym podwójnym 

fałdem tłuszczowym, nogi mocne  

i szeroko rozstawione. Masa ciała 

12 –  tygodniowych gęsiorów 

wynosi 4,6 – 5,0 kg, gęsi 4,0 – 4,3 

kg, a nieśność 31 – 42 jaj.                                   

 



Gęsi Landes 
15.00 

zł 

 

Gęś landes (LsD – 01)  - 

Upierzenie  głowy, szyi i grzbietu 

szare, boki tułowia i brzuch białe, 

głowa duża, dziób mocny  barwy 

ciemno – czerwonej, krótka i silna 

szyja, pełna pierś, brzuch szeroki  

i głęboki z dobrze rozwiniętym 

podwójnym fałdem tłuszczowym, 

nogi bardzo silne, szeroko 

rozstawione, barwy ciemno – 

czerwonej. Masa ciała 12 –  

tygodniowych gęsiorów wynosi 

5,4 – 5,6 kg,  gęsi 4,6 – 4,8 kg,  

a nieśność 44 – 50 jaj.                                   

 

Gęsi 

Kubańskie 

11.00 

zł 

 

Gęsi kubańskie  (Ku) – 

sprowadzono do Polski z fermy 

zarodowej  w  Krasnodarze 

(Rosja). Upierzenie mają szare, 

dziób czarny, nogi 

ciemnoczerwone, głowę owalną, 

a u nasady dzioba (w kierunku 

czoła) znajduje się wyrostek 

czołowy. Charakteryzuje je długa 

szyja w kształcie litery S, sylwetka 

podobna do łabędzia, tułów 

krótki i pionowo wyprostowany. 

Są lekkie, ale dosyć dobrze 

umięśnione i nieotłuszczone. 

Należą do ptaków o dobrych 

wskaźnikach reprodukcji. 

Selekcjonowane są ze względu na 

cechy reprodukcyjne. Masa ciała 

12 – tygodniowych gęsiorów 

wynosi 4,0 – 4,2 kg, gęsi 3,5 – 3,7 

kg, a nieśność 47 – 64 jaj. 

 
 



Kaczka pekin 
3.00 

zł 

 

Kaczka pekin - Upierzenie białe, 
nogi i dziób barwy 
pomarańczowo – żółtej, głowa 
niezbyt duża, szyja  średniej 
grubości, grzbiet długi niezbyt 
szeroki. Sylwetka delikatna  
z bardziej spionowaną  postawą. 
Typ ogólnoużytkowy. Masa  ciała 
7- tygodniowych kaczorów 
wynosi 2,5 – 2,6 kg,  kaczek  2,4 – 
2,5 kg, a dorosłych ptaków 3,2 – 
3,4 kg, przy nieśności w okresie 
sześciu miesięcy  wynoszącej 
około 136 jaj. Barwa jaj biała lub 
zielonkawa.                                                 

Kaczka 

dworka 

3.70 

zł 

 
zdj. rynek-rolny.pl 

Kaczka Dworka -  uzyskana w 
wyniku krzyżowania kaczorów 
cayuga (prymitywna rasa 
selekcjonowana pod względem 
pokroju, zdrowia i masy ciała) i 
kaczek typu pekin (kaczki 
zarodowe, podlegające typowej 
procedurze hodowlanej). 
Umaszczenie czarno-białe. Masa 
ciała dorosłych kaczek  to 2-3 kg, 
a  kaczorów 4,5-5 kg. Odporne na 
niekorzystne warunki środowiska 
i łatwe do chowu 

Kaczka KHO 
2.70 

zł 

 

Kaczka (KHO) -  Upierzenie jasno 

brązowe, u kaczorów ciemniejsza, 

czarno – brązowa szyja, nogi        

pomarańczowe, a dziób 

oliwkowy. Mają delikatną głowę i 

szyję, nieduży dość spionowany  

tułów, długie dość cienkie ale 

mocne nogi. Masa  ciała 7- 

tygodniowych kaczorów wynosi 

1,7 – 1,8 kg, kaczek około 1,6 kg, 

a dorosłych kaczorów około 2,0 

kg, -  kaczek 1,9 kg. Znoszą 

średnio 150 jaj. Barwa jaj 

kremowa, masa jaja ok. 74 g.                                                 

 



Kaczka 

biegus 

2.70 

zł 

 
zdj. rynek-rolny.pl 

Kaczka biegus - Ptaki tej rasy 
mają tułów długi, walcowaty, 
osadzony prawie pionowo na 
szeroko rozstawionych nogach. 
Są bardzo ruchliwe i mogą szybko 
biegać. Głowa ptaków jest 
osadzona prostopadle na szyi. 
Ubarwienie jest bardzo różne: od 
białego, po kuropatwiane, żółte, 
brunatne cętkowane do 
czarnego. Masa ciała kaczorów 
wynosi około 2 kg, kaczek 1,5-1,7 
kg. Nieśność wysoka od 150 do 
250 jaj, o masie 65-80 g i skorupie 
białej, białożółtej z odcieniem 
zielonkawym lub niebieskim w 
zależności od koloru upierzenia. 
Kaczki tej rasy są bardzo odporne 
na warunki pogodowe i łatwo się 
aklimatyzują. 

 

Zdjęcia źródła : http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/, rynek-rolny.pl 

 


