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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec sierpnia 2021 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – sierpień 2021 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 17,4 °C 
II dekada 17,3 °C 
III dekada 14,2 °C 
Średnia miesięczna 16,3 °C na wys. 2 metrów 

   Opady m-c     
I dekada 18,4 mm 
II dekada 10,2 mm 
III dekada 24 mm 
Suma opadów 52,6 mm 

   Najwyższa temperatura 16.08.2021   27,4 °C 

   Najniższe temperatura 25.08.2021     6,6 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
W sierpniu  praktycznie zakończono żniwa zbóż podstawowych (z wyjątkiem pszenżyta jarego i 
mieszanek, gdzie pozostało do zbioru około 3-4% deklarowanej powierzchni). Plonowanie 
poszczególnych gatunków i form kształtowało się na następującym poziomie: 

 pszenica ozima ---6,16 t/ha 
 pszenica jara – 4,41 t/ha 
 żyto  -- 3,66 t/ha 
 jęczmień ozimy - 4,7  t/ha 
 jęczmień jary - 3,71  t/ha 
 owies  -- 3,19  t/ha 
 pszenżyto ozime  - 4,28  t/ha 
 pszenżyto jare  3,20 t/ha 
 mieszanki zbożowe jare - 3,24  t/ha 

Z wywiadów z rolnikami wynika, iż tegorocznym problemem był spadek plonowania szczególnie 
form jarych spowodowany brakiem opadów w czerwcu oraz obniżka plonu ozimin wynikająca w 
większości przypadków z wystąpieniem pleśni śniegowej. Kolejnym negatywnym zjawiskiem 
związanym z tegorocznymi warunkami atmosferycznymi było obniżenie jakości zbieranego ziarna, 
szczególnie pszenicy. Punkty skupu najczęściej jako wady surowca określały brak odpowiedniej 
gęstość zsypnej,  wyrównanie i w niektórych przypadkach niską zawartość białka. W kwestii 
agrotechniki obecnie trwają prace związane z kompleksem uprawek pożniwnych (podorywki, 
gruberowanie etc.), wywozem obornika i przygotowaniem roli pod kolejną roślinę następczą. 
Rzepak ozimy 
W przypadku zasiewów zeszłorocznych rzepaku ostateczny plon w tym roku osiągnął poziom 3,50 
t/ha. Wśród najczęstszych problemów związanych z zbiorami, oprócz niższego plonu, wymieniano 
również gorszą jakość nasion (spadek MTN, infekcje grzybowe). W kwestii nowych zasiewów 
obecnie zasiano około 65% planowej powierzchni czyli około 35tys ha. 
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Kukurydza 
Dość wysokie sumy opadów szczególnie pod koniec miesiąca spowodowały dynamiczny rozwój 
zasiewów kukurydzy. Plantacje są w większości dość wyrównane a ich wysokość, w niektórych 
lokalizacjach przekracza znacznie 3 m.  
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
Świat: Rozwój rynku wieprzowego w Chinach ma bezpośredni wpływ na produkcję europejską. W 
wielu krajach zmniejszenie eksportu wpływa na ograniczenie produkcji. Trudności w sprzedaży żywca 
wieprzowego na europejskim rynku ciągle są odczuwalne w większości krajów. Pozytywne sygnały 
napływają jedynie z Włoch, gdzie w tym popularnym turystycznie kraju podaż żywca nie nadąża za 
popytem, a ceny skupu z tygodnia na tydzień wzrosły o 2₵ /kg wagi poubojowej. W notowaniach ISN 
cena skupu tuczników wynosi obecnie 2,05 €/kg (wbc).  
Jedna z niemieckich sieci handlowych zapowiedziała, że od poczynając od lata 2022 zacznie sprzedaż 
świeżej wieprzowiny pochodzącej wyłącznie ze zwierząt urodzonych, wytuczonych oraz 
przetworzonych w Niemczech. Nie wykluczonym jest, że przy silnym ograniczeniu eksportu 
europejskiej wieprzowiny większa część produkcji zostanie w kraju jej pochodzenia.  
Polska: W związku z trudnościami w zbycie wieprzowiny ze stref ASF i wynikającymi z tego bardzo 
niskimi cenami żywca, a także rosnącymi kosztami produkcji,  krajowi producenci trzody chlewnej 
znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Wielu hodowców, szczególnie pochodzących z terenów objętych 
restrykcjami związanymi z ASF rezygnuje z produkcji. Brak możliwości eksportowych z tych 
terenów, a jednocześnie ciągły napływ żywca i mięsa wieprzowego z zagranicy, jeszcze bardziej 
pogłębia ogólnokrajowy już kryzys hodowli trzody chlewnej.  
Z krajowego rynku skupu tuczników w tym miesiącu nie napływają dobre wieści. Stawki za świnie 
rzeźne ciągle spadają i nie widać nadziei na odwrócenie tej tendencji. W wielu regionach, hodowcy 
zmagają się nie tylko z wysokimi kosztami utrzymania stada, na które składają się między innymi 
ceny pasz i sytuacja epidemiologiczna. Na dodatek pojawiają się informacje o wzmożonych 
dostawach mięsa wieprzowego z Niemiec, Hiszpanii i Belgii, co dodatkowo komplikuje 
sytuację. Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane pod koniec miesiąca sierpnia z ubojni, zakładów 
mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 4,00 do maksymalnie 5,40 zł/kg 
w wadze żywej, a na wbc w klasie E: 5,85 - 6,60 zł/kg. Średnia cena w wadze żywej wynosi 
aktualnie 4,73 zł/kg.  
Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,30-3,50 zł/kg.  
W Danii cena jest stabilna wynosi 8,90 DKK/kg (5,47 zł/kg) w klasie E. W minioną środę 
w Niemczech stawka za świnie została utrzymana i wynosi 1,30 EUR/kg (5,94 zł/kg) 
Ceny za warchlaki w  Polsce nadal spadają. W porównaniu do sytuacji w połowie miesiąca cena jest 
niższa o ok. 5 zł/sztuka. Dotyczy to zarówno prosiąt krajowych jak i importowanych z Danii. Pod 
koniec miesiąca ceny warchlaków z Danii w wadze 30 kg wahały się w granicach od 115,00 zł/szt. 
za kastrata do 220,00 zł/szt. za najwyższy status zdrowotny. Średnia wystawiana cena za "duńczyka" 
na portalu CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 25-30 kg to 169,36 zł/szt. 
Holandia: Importerzy w dniu 30.08 br. wystawili "holendra" w wadze 21 - 25 kg w cenie od 145,00 
szt. do 165,00 zł/szt. Średnia wystawiana na portalu cena prosiaków z Holandii wynosi 155,00 zł/szt. 
Na niemieckim rynku prosiąt nadal mamy do czynienia ze słabym popytem. Powodem takiego stanu 
rzeczy są trudności jakie mają producenci trzody chlewnej ze sprzedażą tuczników. Zwierzęta w 
wadze 25 kg (przy zakupie partii liczącej 200 szt.) zostały wycenione na 25,00 EUR/szt., co 
daje 114,51 zł/szt. (po kursie euro z 27.08.2021: 4,5803 zł) w porównaniu do 114,70 zł/szt z 23 
sierpnia 2021 r. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia 
gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i 
hodowców świń w związku z ASF. Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe 
instrumenty zapewniające realizację działań zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę 
gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Pomoc  dla 
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rolników obejmuje bioasekurację gospodarstw, eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu 
żywca w strefach ASF, osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, odbudowę pogłowia 
świń, wsparcie  w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw. Łącznie na wsparcie dla 
rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte skutkami występowania ASF rząd przeznaczył 200 
mln zł. 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego  26.08.2021 r. 
 

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

1 Człuchów 4,80-4,90 7,70-9,00 - 
2 Słupsk - - 4,10-4,20 
3 Tczew 4,60 7,50-9,50 - 
4 Starogard Gdański 4,70 6,5- 10,0 - 
5 Kościerzyna 4,80 8,00-9,50 - 
6 Chojnice 4,70-4,80 6,50 - 8,50 - 
7 Kartuzy 4,50 7,00-9,00 4,10 
8 Wejherowo 4,50 8,00 - 
9 Kwidzyn 3,50*-4,30 - - 

10 Sztum 5,20 6,00-9,00 - 
* cena w strefie objętej ograniczeniami I ASF(niebieskiej) 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 16-22.08.2021r. 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2021-08-22 2021-08-15 Tygodniowa zmiana 
ceny [%] 

POLSKA 5,07 5,05 0,47 

REGION PÓŁNOCNY 5,05 4,99 1,21 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,11 5,10 0,28 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,87 4,94 -1,31 
REGION ZACHODNI 5,13 5,08 1,08 

*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 5,07 5,05 4,88 4,94 5,88 0,4% 3,9% 2,6% -13,8% 

 
ZMIANA ROCZNA 

POLSKA 

CENA 
   Roczna zmiana ceny 

[%] 
[MPC] zł/tonę 

  2021-08-22 2021-08-15 

klasa S 6 558 6 601 -0,7 
klasa E 6 521 6 504 0,3 
klasa U 6 232 6 187 0,7 
klasa R 5 911 5 841 1,2 
klasa O 5 084 4 981 2,1 
klasa P 4 751 5 136 -7,5 
 S-P Razem 6 501 6 500 0,0 

*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 lipcu br. wyniosła 
149,45 zł/1 hl i była niższa o 0,5% od ceny płaconej w czerwcu br. (150,22 zł/1hl) i o 14,4% wyższa 
w porównaniu do  ceny z lipca roku ubiegłego (130,69 zł/1hl). W naszym województwie wg GUS 
średnia cena skupu mleka w lipcu br. wyniosła 147,41 zł/1hl i była niższa o 0,48 % od ceny z czerwca 
br.(148,12 zł/1hl) oraz o 16,44% 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 - 154,31 zł/1hl 
  2. lubuskie - 154,03 zł/1hl 
  3. warmińsko-mazurskie - 151,55 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 porównaniu do cen z ubiegłego miesiąca uległy wzrostowi, 
co widać w tabeli poniżej. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płaciły średnio 
netto 4,6 do 5,80 - 6  zł/kg za wybrakowane krowy i od 6,50 do 7,60 – 9,00 zł/kg za jałówki i byki. Za 
sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki można wynegocjować jak zawsze wyższe ceny. Wg informacji 
tygodniowej z dn. 26.08.2021 roku (notowania za okres: 16-22.08.2021 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 

22.07.2021 22.08.2021 

miesięczna 
zmiana ceny 
(%) 22.07.2021 22.08.2021 

miesięczna 
zmiana ceny 
(%) 

bydło ogółem 7,25 7,71 6,34 6,54 6,90 5,50 
bydło 8-12 m-cy 7,49 7,55 0,80 -   0,00 
byki 12-24 m-ce 7,97 8,58 7,65 7,42 8,08 8,89 
byki > 24 m-cy 7,93 8,55 7,82 7,54 8,18 8,49 
krowy 5,86 6,02 2,73 5,39 5,53 2,60 
jałówki > 12 m-
cy 7,47 7,80 4,42 7,02 7,32 4,27 
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Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 
 

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 
 
 Do 20 września przedłużono  nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych.  
 Zaopatrzenie w nawozy i środki ochrony roślin jest wystarczające, zauważalny jest 

wzrost cen środków do produkcji. 
 Wnioski suszowe – termin do 15 października. 
 Zakończył się okres siewu poplonów ścierniskowych w ramach EFA. Poza tym 

rolnicy robią podorywki i przygotowują pola do siewu ozimin.  


