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Lubań, 02.07.2021 r.

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec czerwca 2021 r.

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – czerwiec 2021
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów
I dekada
17,1 °C
II dekada
19,3 °C
III dekada
20,2 °C
°C na wys. 2
Średnia miesięczna
18,87 metrów
Opady m-c
I dekada
II dekada
III dekada
Suma opadów

0,8
5,8
30
36,60

mm
mm
mm
mm

Najwyższa temperatura

19.06.2021

31,2 °C

Najniższe temperatura

01.06.2021

8,1 °C

I Produkcja roślinna
Zboża
Czerwiec był okresem, który dla większości regionów pomorza charakteryzował deficyt opadów
atmosferycznych. W zależności od typu gleby i jej retencji zasiewy zbóż reagowały w różnoraki
sposób na przesuszenie. Na glebach lekkich o niskiej retencji, szczególnie w przypadku form jarych
widoczne są objawy stresu wodnego (zahamowanie wzrostu, „rurkowate zwinięcie liści” oraz zbyt
wczesne zżółknięcie). W lokalizacjach charakteryzujących się bardziej żyznymi glebami objawy tego
typu są znacznie słabsze. Analizując fazy rozwojowe, zboża ozime w większości zakończyły
kwitnienie i są na etapie nalewania ziarna. Wyjątkiem może być bardziej zaawansowany rozwój
jęczmienia ozimego, który znajduje się w fazie ciastowatej ziarna. Jeśli warunki atmosferyczne się nie
zmienią pierwsze plantacje mogą być koszone w połowie lipca. W kwestii zaawansowania rozwoju
zbóż jarych większość zasiewów została w pełni wykłoszona i część z nich zaczyna kwitnąć.
Analizując całokształt zabiegów wykonanych w mijającym miesiącu w niektórych lokalizacjach
niezbędny był oprysk przeciwko skrzypionkom, szczególnie w jęczmieniu jarym, gdzie larwy mocno
uszkodziły liście. Dość późno pojawiły się również mszyce (zbożowa i czeremchowo zbożowa)
zarówno w oziminach, jak i gatunkach wiosennych. W niektórych plantacjach również przeciwko nim
wykonano zabieg ochronny.
Rzepak ozimy
W zasiewach rzepaku obecnie odnotowuje się fazę wypełniania łuszczyn. Duża gęstość i zwarcie łanu
ograniczyło parowanie wody z gleby i zabezpieczyło dobrą kondycję roślin w tym momencie.
Rozpatrując stan fitosanitarny zasiewów w maju i początku czerwca odnotowano niewielką aktywność
słodyszka rzepakowego natomiast później jednostkowe pojawy pryszczarka kapustnika oraz
chowaczy.
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Kukurydza
Plantacje kukurydzy w podobnym stopniu, jak zboża jare reagują stresowo na deficyt wodny
w czerwcu. Na plantacjach widoczne są objawy w postaci przebarwień oraz zwijania blaszek
liściowych. Stan zaawansowania rozwoju zasiewów jest bardzo zróżnicowany. Na terenie
województwa można znaleźć plantacje w fazie 3-4 liści oraz pola, gdzie rośliny mają już 9 liści.
II Produkcja zwierzęca
Ceny skupu żywca wieprzowego są niskie i z każdym tygodniem się obniżają. W porównaniu do
ubiegłego tygodnia, średnia stawka za świnie rzeźne w wadze żywej spadła średnio o kilkanaście
groszy. Nastroje w branży dodatkowo pogarsza pojawienie się afrykańskiego pomoru świń
w chlewniach, m.in. w pobliżu zagłębia trzodziarskiego w powiecie piotrkowskim. Ceny skupu
tucznika (netto) uzyskane 28.06.2021 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych
wahają się w granicach: od 4,00 do maksymalnie 5,30 zł/kg w wadze żywej, a na wbc w klasie
E: 5,90- 6,60 zł/kg.
W Polsce na rynku warchlaka nadal notowane są pokaźne obniżki. W ciągu tygodnia wartość 30kilogramowego prosiaka z Danii spadła średnio o 27 zł/szt. Podobne obniżki wdrożyli w swoje
cenniki polscy producenci i dystrybutorzy prosiąt. Ceny warchlaków z Danii w wadze 30 kg wahały
się w granicach od 180,00 zł/szt. za kastrata do 340,00 zł/szt. za najwyższy status zdrowotny. Średnia
wystawiana cena za "duńczyka" na portalu CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 25-30 kg to
285,88 zł/szt. Polskie fermy oferują warchlaki w wadze 20 kg w granicach od 210,00 do 270,00 zł/szt.
Średnia cena: 246,43 zł/szt wobec 269,14 zł/szt w połowie miesiąca. Prosiaki fermowe w wadze 30
kg oscylowały cenowo w granicach: 255,00-310,00 zł/szt. Cena średnia: 284,79 zł/szt
Wiodące w Niemczech rzeźnie nadal narzekają na sprzedaż wieprzowiny i nieustannie próbują
wywierać presję na ceny krajowych tuczników. Ze względu na niewielkie ilości zwierząt gotowych do
uboju,
cena
świń rzeźnych rekomendowana
przez zrzeszenie VEZG pozostaje
na ubiegłotygodniowym poziomie. Na niemieckiej dużej giełdzie ustalono, iż przez następne 7 dni
cena za tucznika w E klasie wyniesie 1,48 EUR/kg. Stawka ta będzie obowiązywała w Niemczech w
dniach 1-7 lipca 2021. W stosunku do notowania z 23 czerwca cena nie zmieniła się. Podana cena 1,48
EUR/kg w przeliczeniu na naszą walutę (po kursie NBP 30.06.2021 r. 1 EUR = 4,5208 PLN) daje 6,69
PLN/kg. W ostatnim notowaniu, a więc 23 czerwca, stawka po przeliczeniu na złotówki również
wynosiła 6,69 zł/kg.
Pod koniec miesiąca czerwca na duńskim rynku warchlaka regres. Od 10 czerwca stawki spadły już
o 130 DKK/szt, co w przeliczeniu na polską walutę daje 79 zł/szt. Obecne ceny powróciły do poziomu
jaki notowaliśmy ostatnio pod koniec lutego br. Prosiaki o statusie negatywnym wyceniono w Danii
na 365,00 DKK/szt, z kolei warchlaki o statusie pozytywnym na 340,00 DKK/szt. To oznacza, że
w stosunku do ostatniego notowania ceny spadły odpowiednio o 25 i 20 DKK/szt.
W dniach 2-8 lipca 2021 r. za duńskie tuczniki w przedziale wagowym WBC 72-96,9 kg
obowiązywać będzie stawka 10,70 DKK/kg. W porównaniu do notowania sprzed tygodnia cena spadła
o 0,40 DKK/kg. W ubiegłym roku ceny za świnie rzeźne w Danii oscylowały w granicach 9,30-14,30
DKK/kg. Po przeliczeniu na PLN po kursie korony duńskiej 1 DKK = 0,6077 PLN (kurs NBP
z 01.07.2021 r.) wychodzi 6,50 zł za 1 kg tucznika w klasie E. W ostatnim notowaniu (24.06.2021 r.),
w przeliczeniu na polską walutę, cena wynosiła 6,76 zł/kg.
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 i 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 01.07.2021 r.
Lp. Powiat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Człuchów
Słupsk
Tczew
Starogard Gdański
Kościerzyna
Chojnice
Kartuzy
Wejherowo
Kwidzyn
Sztum

Cena w zł/kg żywca (bez vat)
wieprzowego
wołowego
drobiu
4,50-4,60
7,50-8,30
4,40
4,50
7,50-8,50
4,50
6,50-9,00
5,00
8,50-9,00
4,50-4,60
6,50-8,50
4,80
7,00-8,00
4,60-4,70
4,60
8,00
4,50
4,60-4,90
6,00-9,00
-

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 14.06.2021 - 20.06.2021 r.
CENA [zł/kg]
Tygodniowa
MAKROREGIONY
20.06.2021
13.06.2021
zmiana ceny
[%]
5,38
5,54
-2,84
POLSKA
REGION PÓŁNOCNY
5,41
5,62
-3,63
REGION ŚRODKOWOWSCHODNI
5,40
5,55
-2,64
REGION POŁUDNIOWOWSCHODNI
5,35
5,49
-2,46
REGION ZACHODNI
5,34
5,49
-2,79
*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.

aktualna
5,38

CENA [zł/kg]
tydzień
miesiąc
rok temu
temu
temu
5,54
5,51
5,55

2 lata
temu
5,83

Zmiana ceny [%] w stosunku do:
tygodnia miesiąca roku
2 lat
-2,8%
-2,4% -3,1%
-7,7%

ZMIANA ROCZNA

POLSKA
klasa S
klasa E
klasa U
klasa R
klasa O
klasa P
S-P Razem

CENA
[MPC] zł/tonę
20.06.2021
14.06.2020
7 010
7 241
6 920
7 149
6 584
6 785
6 242
6 417
5 509
5 468
5 435
5 705
6 895
7 119

Roczna zmiana
ceny [%]
-3,2
-3,2
-3,0
-2,7
0,8
-4,7
-3,1

*Daty podane w tabeli oznaczają końcowy dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela).
- masa poubojowa ciepła [MPC]
Dane Biuletynu „Rynek zbóż” „Rynek wieprzowiny” Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30
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Rynek mleka i żywca wołowego
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w maju br. wyniosła
151,39 zł/1hl i była o 0,6% niższa w stosunku do kwietnia (152,27 zł/1 hl) i o 15,7% wyższa
w porównaniu do ceny z maja roku ubiegłego (130,88 zł/1hl).
W naszym województwie wg GUS średnia cena skupu mleka w maju br. wyniosła 149,14 zł/1hl
i była nieznacznie wyższa - o 0,28%, w stosunku do kwietnia (148,72 zł/1hl) oraz o 20% wyższa od
ceny z maja ubiegłego roku (124,14 zł/1hl). W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny
skupu mleka kształtowały się w granicach 1,20 - 1,60 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 (pierwsza trójka):
1. podlaskie - 156,64 zł/1hl
2. lubuskie - 154,58 zł/1hl
3. warmińsko-mazurskie - 153,07 zł/1hl
Dużym problemem nadal jest wysoka cena pasz i pozostałych środków produkcji, co odbija się na
sytuacji finansowej gospodarstw produkujących zarówno mleko jak i 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.

cena skupu mleka surowego w Polsce wg
GUS (zł/100 l)

2019

155,00

2020

150,00

2021

145,00
140,00

c

135,00
130,00
125,00
120,00
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ceny skupu mleka surowgo
w woj. pomorskim wg GUS (zł/100 l)
155,00
150,00
145,00
140,00

2019

135,00

c

2020

130,00

2021

125,00
120,00

Ceny skupu żywca wołowego w ostatnim czasie wzrosły, co widać w tabeli poniżej. 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
jak zawsze wyższe ceny. Wg informacji tygodniowej z dn. 24 czerwca 2021 roku (notowania za okres:
14-20.06.2021 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:
cena netto zakupu waga żywa (zł/1kg)

Polska

kategoria bydła

bydło ogółem
bydło 8-12 m-cy
byki 12-24 m-ce
byki > 24 m-cy
krowy

27.05.2021
7,09
7,21
7,73
7,74
5,71

jałówki > 12 m-cy

7,24

region północny

miesięczna
zmiana ceny
24.06.2021 (%)
7,41
4,51
7,66
6,24
8,06
4,27
8,03
3,75
5,93
3,85
7,46

3,04

27.05.2021
6,05
6,79
7,36
5,15

24.06.2021
6,64
7,67
7,23
5,34

6,37

7,02

miesięczna
zmiana ceny (%)
9,75
0,00
12,96
-1,77
3,69
10,20

III. Inne spostrzeżenia, problemy

 Zakończyła się kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w woj. pomorskim
doradcy PODR sporządzili 10 668 wniosków.
 Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację
gospodarstw rolnych". Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje
do 19 sierpnia 2021 r.
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