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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lipca 2021 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – lipiec 2021 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 20 °C 
II dekada 21 °C 
III dekada 20 °C 
Średnia miesięczna 20,3 °C na wys. 2 metrów 

Opady m-c     
I dekada 44,4 mm 
II dekada 24,2 mm 
III dekada 7,4 mm 
Suma opadów 76 mm 

Najwyższa temperatura 14.07.2021   29,4 °C 

Najniższe temperatura 31.07.2021     11,3 °C 
 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Lipiec na terenie województwa pomorskiego charakteryzował się wysokimi temperaturami powietrza 
i brakiem opadów. Takie warunki atmosferyczne znacząco przyspieszyły rozpoczęcie żniw. 
W obecnej chwili największym zaawansowaniem zbioru charakteryzują się zasiewy jęczmienia 
ozimego (około 81% powierzchni skoszonej do zadeklarowanej). Z danych przekazywanych przez 
rolników uprawiających ten gatunek, średni plon kształtuje się obecnie na poziomie około 4,76 
t/ha,  nie jest jeszcze wynik ostateczny.  Zaawansowanie żniw pozostałych gatunków obecnie jest 
jeszcze niewielkie i nie przekracza średnio 10%. Do tej granicy zbliżają się aktualnie pszenica ozima 
(9,6%) oraz jęczmień jary (9,4%). O plonach zbóż w tych gatunkach możemy jedynie mówić 
w kategoriach bardzo wstępnych i kształtują się one obecnie na poziomie 6,4t/ha pszenica ozima oraz 
4,0t/ha jęczmień jary.  
Rzepak ozimy 
W przypadku zasiewów tego gatunku żniwa na przełomie lipca i sierpnia przekroczyły 50% 
zaawansowania. Z relacji części rolników wynika, iż plon jest bardzo zróżnicowany (część plantacji 
z plonem niskim 2-2,5 t ha i drobnym ziarnem oraz część lokalizacji z plonami 3,5 t/ha i powyżej). 
Na koniec lipca średni plon z powierzchni około 22 tys. ha skoszonych kształtuje się na poziomie 3,67 
t/ha 
Kukurydza: 
W lipcu plantacje kukurydzy weszły w fazę kwitnienia. W tym momencie rozpoczyna się 
najważniejszy tzw. krytyczny okres rozwoju kukurydzy (2 tygodnie przed i 3 tygodnie po kwitnieniu 
kolb). Decyduje on o wielkości wykształconej przez roślinę kolby i stopniu wypełnienia jej ziarnem. 
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II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
Zakładom mięsnym coraz bardziej brakuje surowca, co skłania je do podwyższania stawek 
za tuczniki. Obecnie nie dziwią ceny w okolicach 6,50 zł/kg w rozliczeniu poubojowym, a według 
niektórych informacji, zakłady oferują nawet 6,65 zł za kg przy 56% mięsności. Na żywą wagę 
natomiast proponuje się około 5,20 zł/kg. Przy obecnych cenach zbóż, które spadły w porównaniu do 
początku czerwca o 200 zł/t, takie okoliczności dają hodowcom wytchnienie. Należy się teraz skupić 
nad genezą tych podwyżek. Bo to, co teraz cieszy, może trwać dłużej lub krócej. Po pierwsze 
przyczyną podwyżek jest wirus ASF. Kolejne ogniska, które skutecznie ograniczają podaż tuczników 
na rynku, powodują, iż zakłady mają coraz mniej źródeł pozyskiwania świń ze stref bez restrykcji. Od 
dłuższego czasu mówi się o ograniczonych zakupach prowadzonych przez Chiny, jednakże kraj ten 
nadal uzależniony jest od importu. Z dostępnych informacji wynika, iż problemem dotychczas był 
transport, który podrożał nawet o 100%. 
Na rynku krajowego warchlaka przeciętna stawka za prosiaki w wadze 20 kg spada o kilkanaście 
zł/szt, o kilka złotych w dół poszły warchlaki importowane z Danii. Na koniec lipca ceny warchlaków 
z Danii w wadze 30 kg wahały się w granicach od 150,00 zł/szt. za kastrata do 285,00 zł/szt. 
za najwyższy status zdrowotny. Średnia wystawiana cena za "duńczyka" na portalu CenyRolnicze.pl 
w przedziale wagowym 25-30 kg to 211,35 zł/szt.   
Polskie fermy oferują warchlaki w wadze 20 kg w granicach od 120,00 do 220,00 zł/szt. Średnia cena: 
176,33 zł/szt wobec 188,75 zł/szt w trzecim tygodniu lipca. Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylują 
cenowo w granicach: 175,00-250,00 zł/szt. Cena średnia: 217,85 zł/szt 
Importerzy pod koniec lipca wystawili "holendra" w wadze 21 - 25 kg w cenie od 170,00 zł/szt. 
do 220,00 zł/szt. Średnia wystawiana na portalu cena prosiaków z Holandii wynosi 190,00 zł/szt. 
Niemcy: W Niemczech bez zmian cen. Decyzję swoją zrzeszenie argumentuje relacją podaży żywca 
do popytu, która skutecznie uniemożliwia wzrosty. Na niemieckiej dużej giełdzie ustalono, iż na 
przełomie miesięcy lipiec-sierpień  cena za tucznika w E klasie wyniesie 1,42 EUR/kg. Podana cena 
1,42 EUR/kg w przeliczeniu na naszą walutę (po kursie NBP 28.07.2021 r. 1 EUR = 4,5955 PLN) daje 
6,53 PLN/kg. W 2020 roku ceny świń u naszych zachodnich sąsiadów oscylowały w przedziale od 
1,19 do 2,02 EUR/kg. Historyczne maksimum na dużej niemieckiej giełdzie wynosi 2,03 EUR/kg 
i zostało ustalone 4 grudnia 2019 r.  
Dania: Od 18 czerwca cena duńskich tuczników znajduje się w trendzie spadkowym. Obowiązująca 
stawka za świnie rzeźne w Danii jest najniższa od 25 lutego br. W dniach 30 lipca - 5 sierpnia 2021 
r. za duńskie tuczniki w przedziale wagowym WBC 72-96,9 kg obowiązywać będzie stawka 
9,90 DKK/kg. W porównaniu do wcześniejszych notować z pierwszej połowy miesiąca cena jest 
niższa o 0,20 DKK/kg. Warto dodać, że w ciągu nieco ponad miesiąca cena tuczników na Danish 
Crown spadła już o 2,00 DKK/kg. Po przeliczeniu na PLN po kursie korony duńskiej 1 DKK = 0,6167 
PLN (kurs NBP z 29.07.2021 r.) wychodzi 6,11 zł za 1 kg tucznika w klasie E. 
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  29.07.2021 r. 
 

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

wieprzowego wołowego drobiu 
1 Człuchów 4,50-4,60 7,20-8,50 - 
2 Tczew 4,50 7,50-8,50 - 
3 Starogard Gdański 4,50 6,5- 10,0 - 
4 Kościerzyna 4,50 7,50-9,00 - 
5 Chojnice 4,50-4,60 6,50-8,50 - 
6 Kartuzy 4,30 7,00-8,00 3,50 
7 Wejherowo 4,50 8,00 - 
8 Kwidzyn 4,40 - - 
9 Sztum 4,40 6,00-7,00 - 

 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 19.07.2021 - 25.07.2021 r. 
 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 25.07.2021 18.07.2021 Tygodniowa zmiana ceny [%] 

POLSKA 4,88 4,97 -1,74 
REGION PÓŁNOCNY 4,88 4,98 -1,99 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,92 4,99 -1,35 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,87 4,95 -1,58 
REGION ZACHODNI 4,85 4,95 -2,13 

*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. 
 

TOWAR 
CENA [zł/kg] Zmiana ceny [%] w stosunku do: 

aktualna tydzień 
temu 

miesiąc 
temu 

rok 
temu 

2 lata 
temu tygodnia miesiąca roku 2 lat 

Trzoda 
chlewna 4,88 4,97 5,14 4,57 5,57 -1,7% -5,0% 6,9% -12,3% 

 
ZMIANA ROCZNA 

 

POLSKA 
CENA  

 Roczna zmiana ceny [%] [MPC] zł/tonę  
25.07.2021 2020-07-19 

klasa S 6 373 5 984 6,5 
klasa E 6 268 5 871 6,7 
klasa U 5 916 5 469 8,2 
klasa R 5 567 5 125 8,6 
klasa O 4 756 4 262 11,6 
klasa P 4 672 4 206 11,1 
 S-P Razem 6 261 5 857 6,9 

*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 czerwcu br. 
wyniosła 150,22 zł/1hl i była niższa o 0,8 % od ceny z maja br. (151,39 zł/1hl) i o 15% wyższa 
w porównaniu do  ceny z czerwca roku ubiegłego (130,61 zł/1hl). W naszym województwie wg 
GUS średnia cena skupu mleka w czerwcu br. wyniosła 148,12 zł/1hl i była niższa o 0,7% od ceny 
z maja br. (149,14 zł/1hl) oraz o 18,2% wyższa od ceny z czerwca ubiegłego roku (125,31 zł/1hl). 
W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtowały się w granicach 
1,30 - 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 - 154,58 zł/1hl 
  2. lubuskie - 153,64 zł/1hl 
  3. warmińsko-mazurskie - 152,34 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. 
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Ceny skupu żywca wołowego w ostatnim czasie ulegały wahaniom, zarówno spadkom jak i wzrostom, 
co widać w tabeli poniżej. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płaciły średnio 
netto 4,5 do 5,80 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. 22 lipca 2021 roku (notowania za okres: 12-18.07.2021 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 

24.06.2021 22.07.2021 

miesięczna 
zmiana 
ceny (%) 24.06.2021 22.07.2021 

miesięczna 
zmiana 
ceny (%) 

bydło ogółem 7,41 7,25 -2,16 6,64 6,54 -1,51 
bydło 8-12 m-cy 7,66 7,49 -2,22 - - 0,00 
byki 12-24 m-ce 8,06 7,97 -1,12 7,67 7,42 -3,26 
byki > 24 m-cy 8,03 7,93 -1,25 7,23 7,54 4,29 
krowy 5,93 5,86 -1,18 5,34 5,39 0,94 
jałówki > 12 m-cy 7,46 7,47 0,13 7,02 7,02 0,00 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Trwa nabór wniosków w dz. Modernizacja Gospodarstw Rolnych, który cieszy się dużym 

zainteresowaniem. 
 Pracownicy PZDR pomagają rolnikom wypełnić wnioski dot. maksymalnych dawek  azotu, 

planów nawozowych i innych wynikających z PROW. 
 Niepokój wśród rolników wzbudza przedłużający się brak opadów, pytają oni o zasady 

szacowania szkód spowodowanych suszą. Doradcy informują o konieczności założenia profilu 
zaufanego, w celu złożenia wniosku o oszacowanie strat spowodowanych suszą.  
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