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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec grudnia 2021 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – grudzień 2021 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada -2,3 °C 
II dekada 2,1 °C 
III dekada -2,3 °C 
Średnia miesięczna -0,8 °C na wys. 2 metrów 
 
Opady m-c     
I dekada 1,6 mm 
II dekada 5,0 mm 
III dekada 6,8 mm 
Suma opadów 13,4 mm 

Najwyższa temperatura 31.12.2021   10,7 °C 

Najniższe temperatura 28.12.2021   -10,8 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Grudzień był okresem w którym zasiewy zbóż w województwie pomorskim znajdowały się w fazie 
spoczynku. Większość plantacji wysianych terminowo rozpoczęła zimowanie w fazie krzewienia 
natomiast stanowiska po późnych przedplonach zatrzymały wegetację w stadium szpilkowania.  
Rzepak ozimy 
Podobnie jak w przypadku zbóż również zasiewy rzepaku znajdują się w obecnie w stadium 
spoczynku zimowego. Większość plantacji zahamowała wegetację w fazie powyżej  
6 liścia.  W kwestii kondycji roślin jest ona zróżnicowana. Część stanowisk terminowo skrócona 
charakteryzuje się nisko umieszczonym stożkiem wzrostu i szyjką korzeniową o grubości powyżej 
1 cm co warunkuje dobre przezimowanie. Niestety z rozmów z niektórymi rolnikami wynika, iż na 
terenie województwa można znaleźć też plantacje borykające się z problemami tj. szkodzenia szyjki 
korzeniowej po obecności śmietki oraz zbyt wybujałe rośliny, co może negatywnie wpływać na proces 
zimowania i powodować straty w obsadzie.  
II Produkcja zwierzęca 
Świat: W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z przedświątecznymi podwyżkami cen skupu żywca 
wieprzowego. Przedostatni tydzień 2021 roku przyniósł stabilizację cen skupu w krajach unijnych. 
Mimo, że linie produkcyjne zakładów przetwórczych pracują na pełnych mocach, to większa podaż 
żywca bilansuje większe zapotrzebowanie na surowiec. Zasadniczo nie występują nadwyżki w podaży 
żywca na unijnym rynku. W Belgii, gdzie cena tydzień wcześniej wzrosła, dalsze podwyżki nie są 
widoczne. Ostatni tydzień roku zwykle charakteryzuje się znacząco mniejszymi ubojami, a część 
pracowników zakładów mięsnych udaje się na urlopy. 
Dania: Ceny duńskich tuczników od trzech miesięcy utrzymują się na niezmiennym poziomie. 
Przynajmniej do 6 stycznia 2022 r, cena tuczników w Danii pozostanie na poziomie ustalonym 7 
października br. - za duńskie tuczniki w przedziale wagowym WBC 72,00 - 96,90 kg obowiązywać 
będzie stawka 8,40 DKK/kg. Po przeliczeniu na PLN po kursie korony duńskiej 1 DKK = 0,6234 
PLN (kurs NBP z 23.12.2021 r.) wychodzi 5,24 zł za 1 kg tucznika w klasie E. Pod koniec miesiąca 
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grudnia ceny warchlaków z Danii w wadze 30 kg wahają się w granicach od 131,00 zł/szt. za 
kastrata do 215,00 zł/szt. za najwyższy status zdrowotny. Średnia wystawiana cena za "duńczyka" na 
portalu CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 25-30 kg to 184,86 zł/szt. 
Niemcy: W Niemczech rynek żywca wieprzowego jest zbilansowany. Cena pozostaje niezmieniona 
1,23 €/kg (wbc). Największe rzeźnie dalej prowadzą skup żywca według swoich cenników od 
dostawców, którzy nie mają podpisanych kontraktów w cenie 1,20 €/kg. 
Polska: Koniec roku kalendarzowego jest momentem podsumowań. Warto spojrzeć na statystykę 
produkcji trzody chlewnej w Polsce. Od początku stycznia do 30 listopada 2021 r. w Polsce 
zlikwidowanych zostało blisko 31,5 tys. stad trzody chlewnej. W przeciągu tych 328 dni, codziennie 
likwidowanych było 96 stad. Głównym powodem zamykania polskich gospodarstw był szalejący 
i rozprzestrzeniający się wirus afrykańskiego pomoru świń. Jak informuje Wielkopolska Izba 
Rolnicza, na początku stycznia 2021r. w Polsce pogłowie trzody chlewnej kształtowało się na 
poziomie 11 266 700 szt., natomiast ze statystyk Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
na dzień 30.11.2021r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9 906 536 szt. – odnotowano spadek 
o 12,07%. 
Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane  27.12.2021 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł 
krajowych wahają się w granicach: od 3,60 do maksymalnie 5,00 zł/kg w wadze żywej, a na wbc w 
klasie E: 4,70 - 6,20 zł/kg. Średnia cena w wadze żywej wynosi aktualnie 4,30 zł/kg (na podstawie 
39 cenników firmowych), co oznacza, że w ciągu tygodnia stawka spadła o 0,07 zł/kg. 
Polskie fermy oferują warchlaki w wadze 20 kg w granicach od 115,00 do 170,00 zł/szt. Średnia 
cena: 140,83 zł/szt. Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylowały cenowo w granicach: 144,00-200,00 
zł/szt. Cena średnia: 179,70 zł/szt.  
Importerzy w dniu 27.12 br. wystawili "holendra" w wadze 21 - 25 kg w przedziale cenowym 149,00-
170,00 zł/szt. przy średniej 159,33 zł/szt. 
 

Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego  30.12.2021 r. 
 

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

1 Człuchów 4,00-4,50 9,00-10,30 - 
2 Słupsk - - 4,50-4,60 
3 Tczew 4,00 9,00-10,50 0,00 
4 Starogard Gdański 4,30 6,50- 12,00 - 
5 Kościerzyna 4,00 - 4,10 8,50 - 12,00 - 
6 Chojnice 4,10 - 4,20 7,00 - 12,00 - 
7 Kartuzy 4,00 8,00-10,00 4,60 
8 Wejherowo 3,90 10,50 - 
9 Kwidzyn 3,20*-4,10 - - 

10 Sztum 4,50 6,00-10,00 - 
 

* cena w strefie objętej ograniczeniami I ASF(niebieskiej) 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 20-26.12.2021r. 

 
CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2021-12-26 2021-12-19 Tygodniowa zmiana 
ceny [%] 

POLSKA 4,52 4,63 -2,4 

REGION PÓŁNOCNY 4,49 4,59 -2,1 
REGION  ŚRODKOWO-
WSCHODNI 4,56 4,68 -2,5 
REGION POŁUDNIOWO-
WSCHODNI 4,45 4,56 -2,5 
REGION ZACHODNI 4,52 4,62 -2,2 

*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
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* 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 4,52 4,63 4,18 3,91 6,30 -2,4% 8,1% 15,6% -28,3% 

 
ZMIANA ROCZNA 

 

POLSKA 

CENA   

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

2021-12-26 2020-12-20 

klasa S 5 911 5 103 15,8 

klasa E 5 811 5 057 14,9 

klasa U 5 473 4 709 16,2 

klasa R 5 084 4 268 19,1 

klasa O 4 410 3 555 24,0 

klasa P * * * 

 S-P Razem 5 791 5 014 15,5 
 

*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 listopadzie br. wyniosła 173,64 zł/ 1hl i była o 6% wyższa niż w październiku (163,78 zł/1hl) oraz 
o 15,8 % wyższa od  ceny z listopada 2020 r. (149,98 zł/1hl). W naszym województwie wg GUS 
średnia cena skupu mleka w listopadzie wyniosła 170,68 zł/ 1hl i była o 6,5% wyższa od ceny 
z października (160,30 zł/1hl) oraz o 17,3% wyższa od ceny z listopada roku ubiegłego (145,53 
zł/1hl). W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtowały się 
w granicach 1,30 - 1,80 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 jednych 
z najwyższych w kraju: 

  warmińsko-mazurskie – 179,45 zł/1hl 
  podlaskie – 179,23 zł/1hl 

Mimo stale rosnących cen skupu, utrzymujące się  wysokie ceny pasz i pozostałych środków 
produkcji odbijają się niekorzystnie na sytuacji finansowej gospodarstw produkujących mleko.  
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Średnie ceny skupu mleka surowego w Polsce (wyk. 1) i w naszym województwie (wyk. 2) 
w roku 2021, 2020 i 2019 wg GUS. 

 

 

 
 

Na początku grudnia wzrost cen skupu bydła rzeźnego mocno wyhamował, a w ciągu dwóch 
ostatnich tygodni ceny spadły. Koniec miesiąca przyniósł nieznaczny wzrost stawek za byki i jałówki, 
zarówno w wadze żywej, jak i na WBC. Jednak w skali miesiąca widoczny jest spadek cen i to 
wszystkich kategorii (tabele poniżej). Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płaciły 
netto średnio od 7 do 12  zł/kg, najniższa cena za wybrakowane krowy. Najwyższe ceny rolnicy 
uzyskiwali za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki. Wg informacji tygodniowej z dn. 23.12.2021 r. 
(notowania za okres: 13-19.12.2021 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): 
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kategoria bydła 

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

21.11.2021 19.12.2021 
miesięczna 

zmiana 
ceny (%) 

21.11.2021 19.12.2021 
miesięczna 

zmiana 
ceny (%) 

bydło ogółem 9,28 8,91 -3,99 9,3 8,81 -5,27 
bydło 8-12 m-cy 10,09 8,86 -12,19 

  
0,00 

byki 12-24 m-ce 10,41 9,85 -5,38 10,42 9,58 -8,06 
byki > 24 m-cy 10,35 9,77 -5,60 10,26 9,53 -7,12 
krowy 7,53 7,45 -1,06 8,31 8,13 -2,17 
jałówki > 12 m-
cy 9,67 9,39 -2,90 8,99 8,55 -4,89 

 
Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 
 

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 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Ceny nawozów w dalszym ciągu są bardzo wysokie, rolnicy nie kupują nawozów i czekają na 

obniżki cen. 
 Rolnicy otrzymali zaliczki dopłat i aktualnie wpływa na ich konta druga transza dopłat. 
 Do 28 stycznia 2022 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji 

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. małego 
przetwórstwa lub rolniczego handlu detalicznego (RHD). 

 


