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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec kwietnia 2021 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – kwiecień 2021 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 3,9 °C 
II dekada 7,3 °C 
III dekada 5,3 °C 
Średnia miesięczna 5,5 °C na wys. 2 metrów 

Opady m-c 
 

 
I dekada 4,6 mm 
II dekada 6,8 mm 
III dekada 2 mm 
Suma opadów 13,4 mm 

Najwyższa temperatura 11.04.2021   19,1 °C 

Najniższe temperatura 26.04.2021   -2,9 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 

Tegoroczny kwiecień był miesiącem intensywnych prac związanych z przygotowaniem 
stanowisk i siewem zbóż jarych. Z danych Działu Ekonomiki PODR w  Lubaniu wynika, iż do tej 
pory zasiano w 96-100% wszystkie gatunki zbóż i mieszanek. Ponadto w przypadku zasiewów 
ozimych zanotowano w niektórych powiatach straty spowodowane lokalnymi przymrozkami (nawet 
do -7°C) oraz infekcją pleśni śniegowej. Większość rolników po zasianiu zbóż jarych, przystąpiła 
następnie do zabiegów ochronnych na polach z oziminami. W pierwszej kolejności wykonywano 
kompleksowe zabiegi herbicydowe lub zabiegi uzupełniające, jeśli pierwszy zabieg odchwaszczający 
wykonano jesienią. Kolejnym z zabiegów wykonywanym głównie w intensywnych uprawach 
pszenicy, żyta oraz pszenżyta była regulacja wysokości roślin wykonywana w przejściowej fazie 
krzewienia/strzelania w źdźbło. Pod koniec miesiąca, gdy rośliny wchodziły już ewidentnie w fazę 1 
kolanka, rozpoczęto wykonywanie zabiegów fungicydami, skierowanymi przeciwko sprawcom 
chorób podsuszkowych oraz mączniakowi prawdziwemu na dolnych liściach. Wszystkie typy 
zabiegów w tym okresie charakteryzował jeden problem - brak dobrych warunków atmosferycznych 
do wykonania oprysku (przymrozki + silny wiatr). Oprócz ochrony, spora część producentów rolnych 
wykonała zabiegi nawożenia azotowego oraz dolistnego (mikroelementy, siarczan magnezu, mocznik) 
Rzepak ozimy 

W zasiewach rzepaku ozimego obecnie obserwujemy rośliny w fazie od wydłużania pędu do 
pąkowania. Wszystkie tegoroczne zasiewy łączy niska wysokość spowodowana chłodnym 
przedwiośniem. W kwestii ochrony plantacji wzmożone obserwacje na terenie pomorza  (żółte 
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naczynia, tablice lepowe) wykazały dużą aktywność pchełek, chowacza brukwiaczka (w niektórych 
powiatach przekroczono próg ekonomicznej szkodliwości). Ponadto w naczyniach pojawił się już 
słodyszek rzepakowy, którego należy obecnie intensywnie obserwować. 
Kukurydza: 

Po koniec miesiąca rolnicy planujący założenie plantacji kukurydzy rozpoczęli pierwsze prace 
przygotowujące stanowisko. Trwają również zakupy materiału siewnego oraz  herbicydów 
stosowanych w fazie 2-9 liści. Obecnie warunki do siewu są niesprzyjające (zbyt niskie temperatury 
gleby, powtarzające się przymrozki). 
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
Ze skupów tuczników płynie fala niezadowalających informacji. Pod koniec miesiąca kwietnia ceny 
żywca wieprzowego spadły o kilkadziesiąt groszy. Trudno jest powiedzieć, co przyniosą kolejne 
tygodnie. Spadki cen są bolesne, trudno jednak mówić, by były one dla producentów zaskoczeniem. 
Zapowiedzią zmian w krajowych cennikach były korekty cen na niemieckiej giełdzie z pierwszej 
połowy miesiąca. Jesteśmy w okresie, w którym ze względu na sezonowy wzrost zapotrzebowania na 
wieprzowinę powinniśmy wkrótce doczekać się poprawy cen. Sytuację komplikuje jednak 
przedłużający się lockdown i zimna wiosna. Czynniki te nie sprzyjają wzrostowi konsumpcji mięsa. 
POLPIG podkreśla, że do Polski trafia tańsza wieprzowina z Belgii, co również zmniejsza 
zainteresowanie lokalnym surowcem.  
Cena tucznika w Niemczech utrzymuje się na relatywnie stabilnym poziomie. U zachodnich sąsiadów 
płacą minimum 1,42 eur/kg w klasie E, w naszym kraju stawki maksymalne balansują w okolicach 
6,40 zł (w Polsce centralnej). Podobna stawka za tuczniki pojawiała się kilka lat temu, aczkolwiek 
biorąc pod uwagę obecne ceny pasz oraz produkcji, taka korelacja cenowa jest poniżej oczekiwań 
hodowców.  
Cena tuczników giełdach niemieckich utrzymuje się na stałym poziomie. Jest ona wynikiem 
zrównoważenia relacji popytowo-podażowej na rynku trzody chlewnej w Niemczech. Cena za 
tucznika w klasie E wynosi 1,42 EUR/kg (po kursie NBP 28.04.2021 r. 1 EUR = 4,5811 PLN) daje 
6,51 PLN/kg.  
Powodu do narzekania nie mają duńscy hodowcy. Na krajowej giełdzie cena tucznika rośnie od 
drugiej połowy lutego. Pomimo trudnej sytuacji na rynku trzodziarskim, Duńczycy posiadając 
aktywny kanał handlowy z Chinami mają możliwość powolnych, aczkolwiek stałych podwyżek cen. 
Pod koniec kwietnia za duńskie tuczniki w przedziale wagowym WBC 72-96,9 kg obowiązuje stawka 
11,00 DKK/kg. Po przeliczeniu na PLN po kursie korony duńskiej 1 DKK = 0,6157 PLN (kurs NBP 
z 29.04.2021 r.) wychodzi 6,77 zł za 1 kg tucznika w klasie E. 
Duży popyt na unijną wieprzowinę utrzymuje się na rynkach azjatyckich. Popyt na europejską 
wieprzowinę w Chinach dodatkowo wzmacnia problem szerzenia się wirusa ASF w lokalnych 
chlewniach.  
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 likwidacji 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 
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i nadal część z nich 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  29.04.2021 r. 
 

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

1 Człuchów 4,50-4,60 7,30-8,10 - 
2 Słupsk - - 4,20 
3 Tczew 4,50 7,50 - 
4 Starogard Gdański 4,60 5,00-7,00 - 
5 Kościerzyna 4,50 8,00-9,00 - 
6 Chojnice 4,50-4,60 6,00-7,50 - 
7 Kartuzy 4,30 6,50-7,50 4,30 
8 Wejherowo 5,00 8,00 - 
9 Kwidzyn 4,30 7,00 - 

10 Sztum 4,40-4,70 6,00-8,00 - 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 18.04.2021 - 25.04.2021 r. 
CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 25.04.2021 18.04.2021 Tygodniowa 
zmiana ceny [%] 

POLSKA 5,21 5,29 -1,44 
REGION PÓŁNOCNY 5,24 5,29 -0,86 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,21 5,31 -1,78 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,18 5,27 -1,63 
REGION ZACHODNI 5,19 5,26 -1,38 
*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 

5,21 5,29 5,36 6,06 5,83 -1,4% -2,9% -14,0% -10,7% 
 

ZMIANA ROCZNA 
 

POLSKA 
CENA  

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

25.04.2021  19.04.2020 
klasa S 6 792 7 877 -13,8 
klasa E 6 698 7 783 -13,9 
klasa U 6 364 7 422 -14,3 
klasa R 6 004 7 085 -15,3 
klasa O 5 272 6 402 -17,7 
klasa P 5 288 6 522 -18,9 
 S-P Razem 6 678 7 763 -14,0 
*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    
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Drób: 
Polskie drobiarstwo zmaga się z największym kryzysem w swojej historii. Tegoroczna epidemia 
wysoce zjadliwej grypy ptaków atakuje Polskę z ogromną siłą. Na straty ekonomiczne najbardziej 
narażone są regiony, w których koncentracja produkcji jest największa, w tym województwo 
Wielkopolskie i Mazowieckie, które razem tworzą prawie 50% krajowego potencjału produkcyjnego.  
Oprócz problemów związanych z HPAI, hodowcy i przetwórcy mięsa drobiowego muszą borykać się 
z obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19, wzrostem cen pasz i opakowań, oraz niechęcią 
partnerów handlowych do podjęcia renegocjacji warunków współpracy, aby były one adekwatne do 
obecnej sytuacji.  
Ceny kurczaka brojlera w skupie: wolny rynek: 4,35- 4,80 zł/kg (średnia: 4,52 zł/kg na podstawie 
informacji z 11 ubojni na terenie całego kraju). Kurczak tuszka sprzedaż hurt: 6,50– 7,20 zł/kg 
(średnia 6,91 zł/kg, na podstawie informacji z 13 ubojni na terenie całego kraju). 
 
 

Rynek mleka i żywca wołowego 
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w marcu br. 

wyniosła 151,53 zł/1hl i była o 1,6% wyższa od ceny płaconej w lutym br (149,17 zł/1hl) i o 10,7% 
wyższa w porównaniu do  marca 2020 r. (136,86 zł/1hl). W naszym województwie wg GUS 
średnia cena skupu mleka w marcu br. wyniosła 148,53 zł/1hl i była wyższa o 0,4% od ceny płaconej 
w lutym br. (147,92 zł/1hl) oraz o 10,26% wyższa od ceny z marca ubiegłego roku (134,71 zł/1hl). 
W poszczególnych powiatach ceny skupu mleka kształtują się w granicach 1,30 - 1,6 zł/l. Jak zawsze 
cena jest zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni. Część naszych 
producentów dostarcza mleko do mleczarni z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, 
a tam ceny skupu należą do najwyższych w Polsce: 
podlaskie 158,47 zł/1 hl 
warmińsko-mazurskie 154,78 zł/1 hl 

Dużym problemem nadal jest wysoka cena pasz, co odbija się  na sytuacji finansowej 
gospodarstw produkujących mleko czy żywiec.  

 
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 podlegały niewielkim wzrostom. Firmy 

skupujące bydło na terenie naszego województwa płaciły netto ok. 5,00 zł/kg za wybrakowane krowy 
i od 6,50 do 7,60 – 8,60 zł/kg za jałówki i byki. Za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki można 
wynegocjować wyższe ceny. Wg informacji tygodniowej z dn. 29 kwietnia 2021 roku (notowania za 
okres: 19-25.04.2021 r.) 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 7,05 6,07 
bydło 8-12 m-cy 7,39 - 
byki 12-24 m-ce  7,70 6,93 
byki > 24 m-cy  7,72 7,36 
krowy  5,60 5,09 
jałówki > 12 m-cy  7,18 6,26 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Trwa wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie. W znacznej ilości wniosków można 

zauważyć zmianę powierzchni MKO oraz zmianę numeracji działek ewidencyjnych co jest 
pokłosiem przeprowadzanych w zeszłym roku kontroli na miejscu oraz aktualizacją 
ortofotomap. 

 Trwa nabór wniosków na premie dla Młodych rolników i na restrukturyzację małych 
gospodarstw. Zainteresowanie tymi działaniami obserwujemy duże, ale nie wszyscy spełniają 
kryteria. 

 W dalszym ciągu jest zainteresowanie wapnowaniem pól w związku z ogłoszonym 
programem dofinansowania w tym zakresie. 
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