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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec stycznia 2021 r. 
 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – styczeń 2021 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 0,1 °C 
II dekada -3,8 °C 
III dekada 0,1 °C 
Średnia miesięczna -1,2 °C na wys. 2 metrów 

Opady m-c     
I dekada 5,2 mm 
II dekada 3,6 mm 
III dekada 16,4 mm 
Suma opadów 25,2 mm 

Najwyższa temperatura 22.01.2021 7,8 °C 

Najniższa temperatua 17.01.2021  -17,6 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Analizując mijający okres należy zaznaczyć, iż warunki które panowały w styczniu na terenie 
województwa pomorskiego zbliżyły się do normalnych dla tej pory roku. Pozytywnym 
aspektem tych warunków była ich odpowiednia kolejność, czyli najpierw nadejście opadów 
śniegu gwarantujących okrywę śnieżną o grubości minimum 10 cm a następnie spadek 
temperatury poniżej zera (w niektórych lokalizacjach nawet ok -20°C). Wystąpienie okrywy 
śnieżnej przed wystąpieniem mrozu zabezpieczyło plantacje zbóż ozimych przed 
wymarznięciem. Oceniając stan roślin pod śniegiem należy stwierdzić iż obecnie jest on 
dobry. Niestety w większości punktów gleba nie jest zmarznięta i takie długie utrzymywanie 
się okrywy śnieżnej może mieć również negatywne skutki w postaci wystąpienia pleśni 
śniegowej szczególnie w przypadku stosowania nie zabezpieczonego materiału siewnego.   
 
Rzepak ozimy 
W zasiewach rzepaku obserwujemy również okres spoczynku. Jednakże okrywa śnieżna 
w niektórych lokalizacjach (szczególnie duże pola na wietrznych terenach) nie całkowicie 
osłoniła rośliny. Z rozmów z producentami wynika, iż obecnie nie stwierdzono jeszcze 
żadnych ujemnych symptomów wystąpienia mrozu na tych terenach.  
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II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
Sytuacja producentów trzody chlewnej nadal pozostaje bardzo trudna. Na rynku w dalszym ciągu brak 
sygnałów zapowiadających wyższą cenę żywca wieprzowego. Ceny w większości zakładów 
stabilizują się, producenci nie powinni oczekiwać większej poprawy opłacalności produkcji. 
Żywiec wieprzowy w skupach krajowych waha się w granicach 3,20-3,80 zł netto za kilogram. 
Śladowy wzrost cen obserwowany jest w przypadku świń sprzedawanych w wadze bitej ciepłej (wbc), 
osiągając średni poziom 4,71 zł netto za kilogram. Ceny półtusz w klasie E wahają się w granicach 
4,40-5,00 zł netto za kilogram. 
Biorąc pod uwagę utrzymujące się ceny oraz brak przesłanek o ich zmianie, opłacalność produkcji 
trzody chlewnej pozostaje na katastrofalnie niskim poziomie. Największe straty notują producenci 
prowadzący chów w cyklu otwartym, aczkolwiek produkcja w cyklu zamkniętym oraz produkcja 
warchlaków również nie przynosi realnego zysku.   
Na krajowe ceny wpływa głównie sytuacja w Niemczech, gdzie około 1 mln świń czeka w kolejce do 
rzeźni. Nadwyżka żywca wieprzowego ma zostać zagospodarowana, co ograniczy import prosiąt. 
Według Krajowego Związku Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej POLPIFG sytuację 
pogarsza niski popyt i problemy ze sprzedażą wieprzowiny, wysoka masa tuczników i kłopoty 
związane z  COVID- 19.   
Na niemieckiej dużej giełdzie 20 stycznia cena tuczników utrzymała się na poziomie 1,19 euro za kg 
wagi bitej ciepłej, w przeliczeniu na polski złoty to około 5,40. Nadprodukcję notuje się w Danii, 
gdzie cena z końca stycznia utrzymywała się na poziomie 9,50 koron duńskich za kilogram wbc, 
co daje około 5,79 zł.  
Nastrojów producentów trzody chlewnej nie poprawiają rosnące ceny surowców paszowych. Według 
analizy GUS ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe niż w grudniu 2020 roku.  
Cena warchlaków w Europie rośnie. W Niemczech w notowaniach z 15 stycznia podrożały o 1 euro, 
do wartości 15 euro za zwierzę, co w przeliczeniu wynosi 113,66 zł. W Danii cena wzrosła do 235 
DKK, co w przeliczeniu daje 143,60 zł (zwierzęta o statusie zdrowotnym SPF Region 2/3 PRRS 
negatywny).  
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 inwestują 
w bioasekurację. Rolnicy zdają sobie sprawę, że brak spełnienia wymogów bioasekuracji –może 
skutkować wygaszeniem produkcji trzody.  
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Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego  28.01.2021 r. 
 
Lp. Powiat Cena w zł/kg żywca (bez vat) 

wieprzowego wołowego drobiu 
1 Człuchów 3,50-3,60 7,20-8,00 - 
2 Słupsk - - 3,20-3,30 
3 Tczew 3,50 5,80-7,50 - 
4 Starogard Gdański 3,40 5,00-7,00 - 
5 Kościerzyna 3,40 - 3,50 7,00 - 
6 Chojnice 3,50-3,60 6,00-7,50 - 
7 Kartuzy 3,20 6,50-7,50 4,20 
8 Wejherowo 3,40 8,00 - 
9 Kwidzyn 3,60-3,80 7,50 - 

10 Sztum 3,60 6,00-8,00 - 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 18.01.2021 - 24.01.2021 r. 
CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 24.01.2021 17.01.2021 Tygodniowa zmiana 
ceny [%] 

POLSKA 3,92 3,90 0,53 

REGION PÓŁNOCNY 3,88 3,88 0,01 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 3,98 3,95 0,80 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 3,91 3,88 0,69 
REGION ZACHODNI 3,89 3,87 0,56 

*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. 
 

CENA [zł/kg] Zmiana ceny [%] w stosunku do: 
aktualna tydzień temu miesiąc temu rok temu 2 lata temu tygodnia miesiąca roku 2 lat 

3,92 3,90 3,85 5,83 4,08 0,5% 1,7% -32,7% -3,9% 
 

ZMIANA ROCZNA 
 

Analizując ceny otrzymywane za żywiec wieprzowy w ostatnim roku cena mięsa wieprzowego spadła 
w dół o 35,5%. Najmniejsza roczna zmiana ceny dotyczy klasy S, największa – klasy O. W roku 2020 
najwyższą wartością było 6,36 zł/kg, przypadającą na miesiąc marzec. Silnie spadkowa tendencja 
została zanotowana w miesiącu sierpniu i utrzymała się do końca roku. 

POLSKA 
CENA  

 Roczna zmiana ceny 
[%] [MPC] zł/tonę  

24.01.2021  19.01.2020 
klasa S 5 156 7 610 -32,2 
klasa E 5 053 7 505 -32,7 
klasa U 4 703 7 144 -34,2 
klasa R 4 323 6 763 -36,1 
klasa O 3 601 6 043 -40,4 
klasa P 3 209 5 898 -45,6 
 S-P Razem 5 026 7 469 -32,7 

 
*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    
 



 
 Oddział w Starym Polu 

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole 
e-mail: starepole@podr.pl 
tel. 55 270-11-00, fax. 55 270-11-62 
 

Drób 
Sytuacja w kraju i na świecie odbija się na rynku drobiu. Jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na rynek drobiu jest szerząca się epidemia ptasiej grypy. Od początku roku odnotowano 
7 ognisk HPAI w kraju. W Europie odnotowuje się coraz więcej przypadków zakażeń stad drobiu, 
również towarowych. Najwięcej ognisk HPAI  stwierdzono we Francji i w Niemczech, natomiast 
najwięcej przypadków tej choroby u dzikiego ptactwa w Niemczech i w Danii.  
Coraz więcej krajów Europy, Afryki i Azji wprowadza ograniczenia i zakazy importu żywego drobiu 
oraz surowych produktów drobiowych. Dodatkowo kryzys związany z COVID-19, wysokie ceny 
pasz, problemy finansowe wielu gospodarstw rolnych, niepewność związana z brexitem, wpływają 
negatywnie na ceny żywca, tuszek i jaj. Dochodzą sygnały ze strony ubojni o deficycie żywca na 
rynku – ta sytuacja będzie skutkowała podwyżkami cen skupu kurczaka.  
Ceny na 25.01.2021: sprzedaż kurczak tuszka: 5,40 – 6,20 zł/kg (średnia 5,75 zł/kg), brojler wolny 
rynek 3,60-4,00 zł/kg (średnio 3,84zł/kg), brojler kontraktacja 3,20-4,00 zł/kg (średnio 3,29zł/kg) 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w grudniu 
2020 r. wynosiła 152,92 zł/1hl i była o 1,96% wyższa od płaconej w listopadzie (149,98 zł/1hl) 
i również wyższa, o 9,44% w porównaniu do  grudnia 2019 r. (139,73 zł/1hl).   

W naszym województwie wg GUS średnia cena skupu mleka w grudniu 2020 roku wynosiła 
150,08 zł/1hl i była o 3,13% wyższa od płaconej w listopadzie (145,53 zł/1hl) i o 10% wyższa od ceny 
z grudnia 2019 roku (136,42 zł/1hl). W poszczególnych powiatach ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach 1,29 - 1,49 zł/l. Jak zawsze cena jest zróżnicowana, zależna przede wszystkim od 
wielkości dostaw i od mleczarni. Ostatnio na podobnym poziomie ceny kształtowały się pod 
koniec 2017 roku. Oby nie powtórzyła się sytuacja z tamtego okresu ponieważ ceny z początkiem 
roku 2018 zaczęły spadać. Część producentów dostarcza mleko do mleczarni z województwa 
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a tam ceny skupu są najwyższe w Polsce: 
       podlaskie – 162,55 zł/1hl, 
       warmińsko-mazurskie – 159,42 zł/1hl. 

 
Średnie ceny skupu mleka surowego w Polsce (wyk. 1) i w naszym województwie 

(wyk. 2) w roku 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. 28 stycznia 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 6,70 5,89 
bydło 8-12 m-cy 6,66 - 
byki 12-24 m-ce  7,47 7,08 
byki > 24 m-cy  7,47 7,22 
krowy  5,14 4,86 
jałówki > 12 m-cy  7,00 6,27 

 
 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 ARiMR przesyła na konta rolników zaliczki dopłat obszarowych i rolnośrodowiskowych.  
 Rolnicy pytają o zasady korzystania z funduszy unijnych na które ARiMR ogłasza 

nabory. Największa liczba rolników zainteresowana jest działaniem - Modernizacja 
gospodarstw rolnych – zakup maszyn rolniczych. 

 Rolnicy pytają o zasady udzielania pożyczek przez ARiMR na oddłużanie gospodarstw. 
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