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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lutego 2021 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – luty 2021 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada -6,2 °C 
II dekada -3,4 °C 
III dekada 5,4 °C 
Średnia miesięczna -1,4 °C na wys. 2 metrów 

Opady m-c     
I dekada 0,2 mm 
II dekada 3,2 mm 
III dekada 0,6 mm 
Suma opadów 4 mm 

Najwyższa temperatura  8.02.2021  -14  °C 

Najniższa temperatura 25.02.2021 13,8 °C 
 

I Produkcja roślinna 
Zboża 
Ubiegły miesiąc charakteryzował się warunkami typowo zimowymi obejmującymi pokrycie 
pól  znaczną pokrywą  śniegu (do 40 cm)  oraz spadkiem temperatur do kilkunastu stopni 
poniżej zera. Dopiero w trzeciej dekadzie nastąpiła intensywna odwilż odsłaniająca uprawy 
zbóż ozimych. Większość plantacji obecnie znajduje się w zadowalającej kondycji z brakiem 
oznak uszkodzenia roślin przez mróz.  Natomiast w przypadku niektórych plantacji żyta 
i pszenżyta obserwowane są dość duże obszary infekcji sprawcą pleśni śniegowej. Obecnie 
rolnicy przygotowują się do wysiewu pierwszej dawki azotu na „wznowienie wegetacji” którą 
mogą zastosować po 1 marca.  
Rzepak ozimy 
Podobnie jak w przypadku zbóż, odwilż pod koniec lutego odsłoniła plantacje rzepaku 
ozimego. Po lustracji roślin większość doradców PODR ocenia ich kondycję jako dobrą. 
Obecnie, podobnie jak w przypadku zbóż, rolnicy przygotowują się do zasilenia plantacji 
pierwszą dawką azotu.  
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
W lutym zakłady ubojowe oferują coraz lepsze stawki producentom trzody chlewnej. Korzystne 
wiadomości napływają zza granicy - sytuacja na rynku Europejskim sprawia, że w najbliższym czasie 
trend wzrostowy cen ma się utrzymać.  Głównym powodem wzrostu cen tuczników jest sytuacja 
w Niemczech, gdzie spada liczba zwierząt czekających na ubój. Dodatkowo niemieccy eksporterzy 
powracają na azjatycki rynek, w efekcie czego polskie zakłady, które jeszcze nie tak dawno 
zaopatrywały się u zachodnich sąsiadów, zaczynają mieć kłopot z zakupem wystarczającej ilości 
zwierząt. 
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W Polsce do sprzedaży przekazywana jest mniejsza ilość żywca, co ma związek z jesiennym 
kryzysem producentów trzody chlewnej. Wielu hodowców utrzymujących zwierzęta w cyklu 
otwartym ograniczyło lub nie dokonało wsadu zwierząt. Sytuacja na rynku krajowym i europejskim 
daje nadzieję na to, że niebawem wróci opłacalność hodowli, pomimo wysokich stawek za zboże 
i komponenty białkowe. 
Cena skupu żywca w Niemczech wzrosła do 1,21 euro/kg za wbc. W Polsce w ciągu miesiąca średnia 
cena żywca wieprzowego wzrosła o 0,49 zł/kg, a w wadze poubojowej w klasie E odnotowano 
podwyżkę o 0,67 zł/kg. Średnia wycena sztuk rzeźnych w wbc w Polsce jest niemal równa cenie za 
tuczniki w Niemczech.  
Średnie ceny skupu tucznika netto wynoszą 3,60-4,70 zł/kg w wadze żywej, na wbc w klasie E: 4,70-
5,80 zł/kg. W województwie pomorskim cena żywca netto waha się w granicach 3,80-4,30 zł/kg (ceny 
z podziałem na powiaty w tabeli poniżej. Cena macior w skupach wynosi 1,90-,30 zł/kg.  
Warto podkreślić informację o dynamicznym wzroście cen duńskich warchlaków. Od początku roku 
stawka za prosiaki z negatywnym statusem PPRS wzrosła o 71%. Prosiaki o statusie negatywnym pod 
koniec lutego wyceniono na 360,00 DKK/szt, a z kolei warchlaki o statusie pozytywnym na 340,00 
DKK/szt (1DDK = 0,6071 zł) (stawka za zwierzęta 30kg).  
W dalszym ciągu w gospodarstwach trzodziarskich na terenie całego województwa odbywają się 
kontrole Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej związane z bioasekuracją ASF. Wydawane są też 
decyzje o likwidacje stad, głównie dotyczy to stad mniejszych. W większych hodowlach, tam gdzie 
świnie stanowią znaczną część dochodu rolnika zauważa się wyraźne polepszenie zabezpieczenia 
gospodarstw i przestrzeganie zasad bioasekuracji. Rolnicy którzy otrzymali zakaz utrzymywania świń 
w związku z nie spełnianiem zasad bioasekuracji mogą składać wnioski do ARiMR (nabór ciągły) 
o rekompensaty za zaprzestanie produkcji. Nastroje wśród hodowców cechują się dużą ostrożnością 
i nadal część likwiduje stada, chociaż większe hodowle chcące nadal prosperować i inwestują 
w bioasekurację. Rolnicy zdają sobie sprawę, że brak spełnienia wymogów bioasekuracji może 
skutkować wygaszeniem produkcji trzody.  

 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego  25.02.2021 r. 

Lp. Powiat Cena w zł/kg żywca (bez vat) 
wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 4,00-4,10 7,00-7,90 - 
2 Słupsk - - 3,80 
3 Tczew 4,00 6,50-8,00 - 
4 Starogard Gdański 4,10 5,00-7,00 - 
5 Kościerzyna 4,00 7,50-8,00 - 
6 Chojnice 4,00-4,30 6,00-7,50 - 
7 Kartuzy 3,80 6,50-7,50 4,00 
8 Wejherowo 3,80 8,00 - 
9 Kwidzyn 4,10 - - 

10 Sztum 4,30 6,00-8,00 - 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 14.02.2021 - 21.02.2021 r. 

 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
* Cena zakupu żywca wieprzowego S-P razem obliczona na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) 
przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78. 
 

MAKRO REGIO NY 21.02.2021 14.02.2021
Tygodniowa zmiana 

ceny [% ]

PO LSKA 4,33 4,16 4,06
REGION PÓŁNOCNY 4,30 4,12 4,47
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,37 4,22 3,61
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,30 4,10 4,79
REGION ZACHODNI 4,30 4,13 4,03

CENA [z ł/kg]
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ZMIANA ROCZNA 
 

 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
-  masa poubojowa ciepła [MPC] 
 

Dane Biuletynu „Rynek zbóż” Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30    
 
Drób 
Po ciężkiej sytuacji w roku 2020 spowodowanej epidemią COVID-19 oraz ptasiej grypy sytuacja 
producentów z początkiem roku nie napawa optymizmem. Oprócz stale utrzymujących się jednostek 
chorobowych producentom drobiu przychodzi zmagać się z najwyższymi od kilku lat cenami pasz. 
Niskie marże uzyskiwane przez hodowców i zakłady przetwórcze wiele firm staje na granicy 
opłacalności. Wysoka cena soi oraz brak przesłanek o obniżkach cen niepokoi hodowców drobiu.  
Według doniesień, próg opłacalności produkcji kurczaków wynosi 3,60 zł/kg. 
Ceny na 25.01.2021: 
Sprzedaż kurczak tuszka: 5,60-6,40 zł/kg (średnia 5,95 zł/kg) 
Brojler wolny rynek 3,70-4,30 zł/kg (średnia 4,01 zł/kg) Brojler kontraktacja 3,44-3,55 zł/kg (średnia 
3,50 zł/kg) 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w styczniu br. 
wyniosła 149,35 zł/1hl i była o 2,34 % niższa od ceny płaconej w grudniu 2020 r. (152,92 zł/1hl) i o 
8,86% wyższa w porównaniu do  stycznia 2020 r. (137,19 zł/1hl). W naszym województwie wg 
GUS średnia cena skupu mleka w styczniu br. wyniosła 148,89 zł/1hl i była niższa o 0,8% od płaconej 
w grudniu 2020 roku (150,08 zł/1hl) oraz o 11,31% wyższa od ceny z przed roku (133,76 zł/1hl). 
W poszczególnych powiatach ceny skupu mleka kształtują się w granicach 1,3 - 1,5 zł/l. Jak zawsze 
cena jest zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni. Zauważalny 
jest niewielki spadek cen. Część naszych producentów dostarcza mleko do mleczarni z województwa 
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a tam ceny skupu należą do jednych z najwyższych w Polsce: 

- podlaskie 158,34 zł/1hl 
- warmińsko-mazurskie 154,94 zł/1hl 

 
 
 

aktualna tydz ień temu miesiąc temu rok temu 2 lata temu tygodnia miesiąca roku 2 lat
Trzoda chlewna 4,33 4,16 3,92 6,14 4,20 4,1% 10,3% -29,6% 2,9%

TO WAR
CENA [z ł /kg] Zmiana ceny [%] w stosunku do:

CENA
[MPC] z ł/tonę

21.02.2021  16.02.2020
klasa S 5 648 8 001 -29,4
klasa E 5 566 7 900 -29,5
klasa U 5 253 7 573 -30,6
klasa R 4 906 7 184 -31,7
klasa O 4 048 6 417 -36,9
klasa P 3 594 6 550 -45,1
 S-P Razem 5 545 7 875 -29,6

POLSKA
 Roczna zmiana ceny 

[% ]
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Średnie ceny skupu mleka surowego w Polsce (wyk. 1) i w naszym województwie (wyk. 2) 
w roku 2021, 2020 i 2019 wg GUS. 
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Ceny skupu żywca wołowego w ostatnim czasie wzrosły. Firmy skupujące bydło na terenie 
naszego województwa płacą netto ok. 5,00 zł/kg za wybrakowane krowy i od 6,00 do 7,60 – 8,00 zł/kg 
za jałówki i byki. Za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki można wynegocjować wyższe ceny. 
Wg informacji tygodniowej z dn. 25 lutego 2021 roku Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 
Rynkowej MRiRW  średnie ceny zakupu wg wagi żywej w Polsce i w regionie północnym, do którego 
zaliczane jest nasze województwo, kształtują się następująco: 

 

kategoria bydła 

cena netto zakupu waga żywa 
(zł/1kg) 

Polska region północny 

bydło ogółem 6,82 5,99 
bydło 8-12 m-cy 6,88 - 
byki 12-24 m-ce  7,53 7,32 
byki > 24 m-cy  7,49 7,32 
krowy  5,36 4,90 
jałówki > 12 m-cy  7,04 6,12 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Przedłużono  nabory wniosków na działanie „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” - do 26 marca 2021 r.  
 Trwa nabór na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – w tym 

przypadku  zainteresowanie 
 
 


