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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec listopada 2021 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – listopad 2021 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 6,8 °C 
II dekada 6,5 °C 
III dekada 2,7 °C 

Średnia miesięczna 5,3 
°C na wys. 2 
metrów 

Opady m-c     
I dekada 17,4 mm 
II dekada 7,8 mm 
III dekada 6,8 mm 
Suma opadów 32 mm 

Najwyższa temperatura 1.11.2021   13,0 °C 

Najniższa temperatura 23.11.2021     -0,3 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Na początku miesiąca zakończono  siew na stanowiskach po późnych przedplonach (kukurydza, 
buraki) oraz zboża przewódkowe. Kondycja roślin posianych w standardowym terminie jest dobra. 
Analizując zakres faz rozwojowych, większość tych zasiewów obecnie jest w fazie od liści do 
początku krzewienia. Spadek temperatur w ostatnich dniach miesiąca spowodował również proces 
wejścia w okres spoczynku zimowego. 
Rzepak ozimy 
Zasiewy rzepaku ozimego znajdują się obecnie w fazie rozety liściowej (6-10 liści).  
W pierwszych tygodniach listopada temperatury wahające się w granicach 5-10°C nie blokowały 
ekspansji chorób i szkodników na polach. W tym okresie najczęściej spotykano się na plantacjach 
z objawami suchej zgnilizny kapustnych, wirusa żółtaczki rzepy oraz żerowania pchełki kapuścianej.  
Kukurydza 
W listopadzie kontynuowane są zbiory kukurydzy ziarnowej. W województwie pomorskim areał tego 
typu uprawy zamknął się w granicach 10,5 tys. ha. W ostatnich dniach listopada skoszono ponad 98% 
ww. powierzchni. Z informacji zebranych przez PZDR średni plon zebranego ziarna wyniósł 8,91t/ha 
 
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
Świat: Większość krajów unijnych nie notuje zmian cen tuczników. Okres przedświąteczny, który 
charakteryzuje się większym popytem, jest równoważony przez sezonowy wzrost podaży żywca. 
Osiągnięta równowaga nie pozwala na wyczekiwany wzrost cen skupu żywca. Sytuacja związana 
z COVID-19 i obostrzeniami związanymi ze wzrostem zachorowań czwartej fali mogą prowadzić do 
ograniczeń życia publicznego, a w konsekwencji konsumpcji wieprzowiny.  
Popyt z Chin pozostaje na niskim poziomie. Nieco większy optymizm pojawił się po dużych 
wzrostach cen skupu w Państwie Środka. Ceny świń w Chinach w ciągu miesiąca wzrosły o ponad 
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50%. Jeżeli taki trend cenowy utrzyma się w dłuższym okresie może on wywołać kolejną falę importu 
wieprzowiny. Nie bez znaczenia będzie większe zapotrzebowanie na wieprzowinę w związku 
z przygotowaniami do święta Nowego Roku w Chinach przypadającego na luty. 
Wielka Brytania: Przynajmniej 16 000 świń w Wielkiej Brytanii zostało poddanych ubojowi 
z konieczności z powodu braku odpowiedniej liczby pracowników w ubojniach i zakładach 
przetwórstwa. Konsekwencje Brexitu i pandemii są tak poważne, że hodowcy świń nie widzą już 
innego wyjścia jak zabicie świń w gospodarstwie. Jak donosi specjalistyczny magazyn Farming UK, 
obecna łączna liczba 16 000 świń to tylko zgłoszone przypadki. Rzeczywista liczba prawdopodobnie 
będzie znacznie wyższa. Rząd brytyjski wprowadził już środki wsparcia, aby przeciwdziałać skutkom 
niedoboru siły roboczej w rzeźniach, ale nie złagodziły one kryzysu z jakim zmagają się hodowcy 
Niemcy: Po znacznym ubytku macior z krajowego stada i zmniejszonym imporcie prosiąt, sytuacja na 
rynku warchlaka w Niemczech jest bliżej stabilizacji. W związku z tym, zrzeszenie VEZG nieznacznie 
podniosło cenę prosiaków, zauważając zwiększony popyt na zwierzęta od niemieckich producentów 
trzody chlewnej. Zwierzęta w wadze 25 kg (przy zakupie partii liczącej 200 szt.) zostały wycenione 
na 20,00 EUR/szt., co daje 94,08 zł/szt. (po kursie euro z 26.11.2021: 4,7038 zł). Przed tygodniem 
przelicznik wynosił 89zł/szt. W stosunku do notowania sprzed tygodnia stawka wzrosła o 1 EUR/szt.  
W ostatnim czasie na małej niemieckiej giełdzie tuczników coś drgnęło. Po niedawnych, długich 
seriach aukcji bez sprzedanej świni, na cztery ostatnie licytacje dwie wyłoniły kupujących. Cena za 
świnie rzeźne jest jednak nadal niska. Na ostatniej aukcji w listopadzie sprzedano 72 procent 
wystawionych tuczników, czyli 406 sztuk w 3 partiach w cenie 1,24 EUR/kg (klasa E wbc). 
Po przeliczeniu na polską walutę na dzisiejszej licytacji (kurs EUR z 30.11.2021: 4,6834 zł), cena za 
kilogram E klasy WBC na małej niemieckiej giełdzie wynosiła 5,81 zł/kg.  
W Danii w 48. tygodniu roku cena nie uległa zmianie i wynosi 8,40 DKK/kg (5,31 zł/kg) w klasie E. 
W minioną środę w Niemczech stawka również nie zmieniła się i wynosi 1,20 EUR/kg (5,64 zł/kg) 
Polska: Okres przedświątecznej, sezonowo podwyższonej aktywności zakładów ubojowych na rynku 
skupu żywca wieprzowego, w tym roku nie przyniósł większych zmian w cennikach. Ceny skupu 
tucznika (netto) uzyskane w ostatnim dniu listopada z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł 
krajowych wahają się w granicach: od 3,10 do maksymalnie 5,00 zł/kg w wadze żywej, a na wbc 
w klasie E: 5,00 - 5,80 zł/kg. Średnia cena w wadze żywej wynosi aktualnie 3,96 zł/kg. Średnia cena 
wystawiana za E klasę  wynosi 5,27 zł/kg.  
Ceny macior w skupach oscylują w przedziale od 1,00 do 3,00 zł/kg. 
Ceny warchlaków z Danii w wadze 30 kg wahają się w granicach od 99 zł/szt. za kastrata do 170,00 
zł/szt. za najwyższy status zdrowotny. Średnia wystawiana cena za "duńczyka" na portalu 
CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 25-30 kg to 146,75 zł/szt. 
Polskie fermy oferują warchlaki w wadze 20 kg w granicach od 110,00 do 180,00 zł/szt. Średnia cena: 
125,42 zł/szt. Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylują cenowo w granicach: 120,00-200,00 zł/szt. 
Cena średnia: 151,83 zł/szt.  
Importerzy w dniu 29.11 br. wystawili "holendra" w wadze 21 - 25 kg w przedziale cenowym 101,00-
140,00 zł/szt. przy średniej 117,33 zł/szt. 
 

Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego  25.11.2021 r. 
 

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

1 Człuchów 3,80-4,20 9,20-10,50 - 
2 Słupsk - - 4,40-4,50 
3 Tczew 3,70 9,50-11,00 - 
4 Starogard Gdański 3,90 6,50-12,00 - 
5 Kościerzyna 3,80-3,90 9,00-12,00 - 
6 Chojnice 3,90-4,00 7,00-12,00 - 
7 Kartuzy 3,60 8,00-10,00 4,40 
8 Wejherowo 4,00 9,50 - 
9 Kwidzyn 2,90*-3,60 - - 

10 Sztum 3,50 8,00-12,00 - 
* cena w strefie objętej ograniczeniami I ASF(niebieskiej) 
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 15-21.11.2021r. 

 

CENA [zł/kg]    
MAKROREGIONY 21.11.202

1 
14.11.2021 Tygodniowa 

zmiana ceny [%] 
POLSKA 4,18 4,18 -0,11 

REGION PÓŁNOCNY 4,18 4,23 -1,12 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,23 4,21 0,34 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,02 4,05 -0,75 
REGION ZACHODNI 4,18 4,17 0,33 
*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 4,18 4,18 4,11 4,22 5,79 0,0% 1,7% -0,8% -27,8% 

 
ZMIANA ROCZNA 

 

POLSKA 
CENA  Roczna zmiana 

ceny [%] [MPC] zł/tonę 
21.11.2021 15.11.2020 

klasa S 5 459 5 520 -1,1 
klasa E 5 383 5 433 -0,9 
klasa U 5 035 5 065 -0,6 
klasa R 4 695 4 684 0,2 
klasa O 3 728 3 815 -2,3 
klasa P 2 979 3 967 -24,9 
 S-P Razem 5 357 5 405 -0,9 

*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    
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce 
w październiku br. wyniosła 163,78 zł/1hl i była o 5,2% wyższa niż we wrześniu (155,71 zł/1hl) oraz 
o 13,3 % wyższa w stosunku do  ceny z października 2020 r. (144,59 zł/1hl). W naszym 
województwie wg GUS średnia cena skupu mleka w październiku wyniosła 160,30 zł/1hl i była o 5% 
wyższa od ceny płaconej we wrześniu (152,63 zł/1hl) oraz o 13,6% wyższa od ceny z października 
roku ubiegłego (141,17 zł/1hl). W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu 
mleka kształtowały się w granicach 1,35 - 1,70 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 kraju: 

  1. podlaskie – 169,84 zł/1hl 
  2. warmińsko-mazurskie – 167,96 zł/1hl 
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Mimo stale rosnących cen skupu, utrzymująca się  wysoka cena pasz i pozostałych środków 
produkcji odbija się niekorzystnie na sytuacji finansowej gospodarstw produkujących mleko.  

 
Średnie ceny skupu mleka surowego w Polsce (wyk. 1) i w naszym województwie (wyk. 2) 

w roku 2021, 2020 i 2019 wg GUS. 
 

 
 

 
Ceny skupu żywca wołowego w porównaniu do cen z ubiegłego miesiąca uległy dalszemu 

znacznemu wzrostowi, co widać w tabelach poniżej. Ten wysoki wzrost spowodowany jest  brakiem 
zwierząt na rynku. Podobna sytuacja jest w całej Europie. Ceny poszybowały ostro w górę ale niestety 
środki produkcji również. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płaciły netto 
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średnio 5,5 do 8  zł/kg za wybrakowane krowy i do 10,00 – 12,00 zł/kg za jałówki i byki. Najwyższe 
ceny rolnicy uzyskiwali za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki. Wg informacji tygodniowej z dn. 
26.11.2021 r. roku (notowania za okres: 15-21.11.2021 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 (porównanie miesięczne): 

 

kategoria bydła 

cena netto zakupu waga żywa (zł/1kg) 
Polska region północny 

24.10.2021 21.11.2021 

miesięczna 
zmiana 

ceny (%) 24.10.2021 21.11.2021 

miesięczna 
zmiana 

ceny (%) 
bydło ogółem 8,71 9,28 6,54 7,45 9,3 24,83 
bydło 8-12 m-cy 9,46 10,09 6,66     0,00 
byki 12-24 m-ce 9,93 10,41 4,83 9,3 10,42 12,04 
byki > 24 m-cy 9,91 10,35 4,44 9,73 10,26 5,45 
krowy 6,87 7,53 9,61 5,99 8,31 38,73 
jałówki > 12 m-
cy 9,13 9,67 5,91 7,99 8,99 12,52 

 
Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 
 

kategoria bydła 

cena netto zakupu waga żywa (zł/1kg) 
Polska region północny 

26.09.2021 24.10.2021 

miesięczna 
zmiana 

ceny (%) 26.09.2021 24.10.2021 

miesięczna 
zmiana 

ceny (%) 
bydło ogółem 7,96 8,71 9,42 6,85 7,45 8,76 
bydło 8-12 m-cy 8,35 9,46 13,29     0,00 
byki 12-24 m-ce 8,93 9,93 11,20 8,23 9,3 13,00 
byki > 24 m-cy 8,96 9,91 10,60 8,73 9,73 11,45 
krowy 6,33 6,87 8,53 5,61 5,99 6,77 
jałówki > 12 m-
cy 8,24 9,13 10,80 7,31 7,99 9,30 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Ceny nawozów utrzymują się na poziomie ubiegłego miesiąca – rekordowo wysokie, ruch 

w zakupach  nawozów praktycznie zerowy.   
 Zakończono prace polowe, rozpoczął się okres napraw, remontów i konserwacji sprzętu 

rolniczego 
 Rolnicy interesują się naborami na działalność pozarolniczą, na którą nabór ma być ogłoszony 

na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 r. 
 


