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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec maja 2021 r. 
 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – maj 2021 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 8,2 °C 
II dekada 14,3 °C 
III dekada 11,2 °C 
Średnia miesięczna 11,2 °C na wys. 2 metrów 

Opady m-c     
I dekada 20,8 mm 
II dekada 15,6 mm 
III dekada 30,8 mm 
Suma opadów 67,2 mm 

Najwyższa temperatura 11.05.2021   26,3 °C 

Najniższe temperatura 01.05.2021   - 0,2 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
W maju na terenie województwa pomorskiego plantacje zbóż ozimych znajdowały się w fazach: 

 początku kłoszenia – żyto ozime 
 liścia flagowego – jęczmień ozimy 
 2-3 kolanka pszenica/pszenżyto 

W kwestii zabiegów agrotechnicznych wykonano zabiegi: 
 skierowane przeciwko sprawcom chorób podstawy źdźbła (łamliwość fuzaryjna zgorzel 

podstawy źdźbła)  zabieg T1 (na początku miesiąca) 
 skierowane przeciwko sprawcom chorób liści (stwierdzono duże nasilenie DTR oraz 

septoriozy na pszenicach i pszenżycie ozimym) oraz mączniaka w jęczmieniu (pod koniec 
maja) 

Na obszarze plantacji zbóż w maju pojawiły się również szkodniki. Najczęściej spotykano objawy 
żerowania imago skrzypionki (pocięte liście) a następnie złoża jaj tego szkodnika, dlatego zalecana 
jest wzmożona lustracja tych zasiewów. Zboża jare obecnie znajdują się w fazach poprzedzających 
krzewienie. Większość z rolników wykonała w nich zabieg herbicydowy. W połowie miesiąca 
rozpoczęły się prace związane z siewem gryki. 
 
Rzepak ozimy 
Rzepak ozimy obecnie znajduje się w fazie pełnego kwitnienia.  W porównaniu do ubiegłego roku 
widoczne jest opóźnienie wegetacji o 2 tygodnie. Oceniając kondycję upraw należy zaznaczyć, 
iż większość zasiewów jest w dość dobrym stanie fizjologicznym, mimo długiej, bardzo zimnej 
wiosny. Lustracja roślin wykazuje widoczne objawy obecności szkodników tj. chowaczy i  słodyszka 
rzepakowego. W wielu lokalizacjach przekroczono próg ekonomicznej szkodliwości dla tego typu 
patogenów.  
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Kukurydza: 
W mijającym miesiącu rozpoczęły i w większości rolników zakończyły się prace związane z siewem 
kukurydzy, zarówno przeznaczonej na ziarno jak i kiszonkę. Analizując powierzchnie zasiewów 
z danych PZDR wynika, iż w  2021 na terenie woj. pomorskiego zasiano około 19,5 tys. ha odmian 
kiszonkowych oraz 10,5 tys ha odmian z przeznaczeniem na ziarno. Obecnie plantacje zasiane na 
początku miesiąca są w fazie wschodów.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
Po dotychczasowych podwyżkach, pod koniec miesiąca maja na rynku niemieckim zaobserwowano 
zatrzymanie wzrostu cen skupu. Europejski rynek trzody chlewnej nie zaakceptował dalszych 
podwyżek cen. M.in. Niemcy wstrzymali wzrost stawek za warchlaki i tuczniki. Według notowań 
VEZG utrzymano cenę na poziomie 1,54 €/kg (wbc). Podobnie uczynili Duńczycy. Nie zmienia to 
faktu, że aktualnie obowiązujące ceny duńskich warchlaków są najwyższe od przełomu kwietnia 
i maja ubiegłego roku. Prosiaki o statusie negatywnym testu PRRS wyceniono w Danii na 495,00 
DKK/szt, z kolei warchlaki o statusie pozytywnym na 465,00 DKK/szt. To oznacza, że w stosunku do 
ostatniego notowania ceny wzrosły o 20 DKK/szt. Stawka jest wyższa od poziomu cen jaki 
obowiązywał w analogicznym okresie ubiegłego roku (28 maja 2020 r.). Wówczas cena wynosiła 
450,00 DKK/szt w statusie negatywnym. Informacja dotyczy stawek za zwierzęta ważące 30 kg.  
Na rynku krajowym, po ostatnich wzrostach cen skupu, różnica w stosunku do ceny niemieckiej 
wyniosła 6 eurocentów. Przy kursie euro do złotego 4,49 krajowe skupy płaciły dodatkowo 0,27 zł/ 
kg. Nic dziwnego, że niektórzy importerzy zaczęli się rozglądać za wieprzowiną od naszych 
zachodnich sąsiadów.  
W notowaniach krajowych średnia cena skupu tuczników w wadze żywej wyniosła 5,20 zł/kg (-0,05 
t/t). W kl. E średnio płacono 7,00 zł/kg (-0,05 t/t). Wzrost cen pasz pełnoporcjowych powoduje 
ograniczenie opłacalności produkcji.  
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 
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.  

 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego  27.05.2021 r. 
 

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

1 Człuchów 5,20-5,30 7,30-8,10 - 
2 Słupsk - - 4,30-4,40 
3 Tczew 5,20 8,00-7,50 - 
4 Starogard Gdański 5,40 5,00-7,00 - 
5 Kościerzyna 5,00-5,10 8,50-9,00 - 
6 Chojnice 5,40-5,50 6,50-8,50 - 
7 Kartuzy 5,00 6,50-7,50 4,50 
8 Wejherowo 4,80 8,00 - 
9 Kwidzyn 5,10 7,00 - 

10 Sztum 5,20 6,00-8,00 - 
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 17.05.2021 - 23.05.2021 r. 

 
CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 23.05.2021 16.05.2021 Tygodniowa zmiana ceny 
[%] 

POLSKA 5,51 5,09 8,23 
REGION PÓŁNOCNY 5,49 5,11 7,43 
REGION  ŚRODKOWO-
WSCHODNI 5,57 5,14 8,29 

REGION POŁUDNIOWO-
WSCHODNI 5,46 5,05 8,16 

REGION ZACHODNI 5,49 5,05 8,61 
 
*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 

5,51 5,09 5,21 4,88 5,83 8,2% 5,8% 13,0% -5,5% 
 

ZMIANA ROCZNA 
 

POLSKA 
CENA  

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

23.05.2021  17.05.2020 
klasa S 7 157 6 379 12,2 
klasa E 7 093 6 279 13,0 
klasa U 6 769 5 890 14,9 
klasa R 6 414 5 490 16,8 
klasa O 5 581 4 835 15,4 
klasa P 6 151 4 617 33,2 
 S-P Razem 7 066 6 252 13,0 

 
*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    
 
 

Rynek mleka i żywca wołowego 
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w kwietniu 2021 r. 

wyniosła 152,27 zł/1 hl i była o 0,5% wyższa od ceny z marca br. (151,53 zł/1hl) i o 14,6% wyższa 
w porównaniu do  kwietnia 2020 r. (132,89 zł/1hl). W naszym województwie wg GUS średnia cena 
skupu mleka w kwietniu br. wyniosła 148,72 zł/1hl i była nieznacznie wyższa od ceny z  marca br. 
(148,53 zł/1hl) oraz o 18% wyższa od ceny z kwietnia ubiegłego roku (126,02 zł/1hl). 
W poszczególnych powiatach ceny skupu mleka kształtują się w granicach od 1,40 do 1,55 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: 
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podlaskie 158,43 zł/1 hl 
warmińsko-mazurskie 155,28 zł/1 hl 

Dużym problemem nadal jest wysoka cena pasz i pozostałych środków produkcji, co odbija się  na 
sytuacji finansowej gospodarstw produkujących zarówno mleko czy żywiec wołowy.  

 
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. Z informacji tygodniowej z dn. 27 maja 2021 roku (notowania za okres:17-23.05.2021 
r.) Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że 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 7,09 6,05 
bydło 8-12 m-cy 7,21 - 
byki 12-24 m-ce  7,73 6,79 
byki > 24 m-cy  7,74 7,36 
krowy  5,71 5,15 
jałówki > 12 m-cy  7,24 6,37 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Termin przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu 

PROW 2014-2020 z ostał wydłużony o miesiąc. Do 30 czerwca o bezzwrotną premię mogą 
ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych 
gospodarstw. 

 Do 17 czerwca przedłużono termin na wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie. 


