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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec stycznia 2022 r. 
 
 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
W mijającym miesiącu zasiewy zbóż w województwie pomorskim znajdowały się w fazie spoczynku. 
Większość plantacji wysianych terminowo zahamowała wegetację na fazie krzewienia, natomiast 
stanowiska po późnych przedplonach, w stadium szpilkowania. Warunki panujące w styczniu były 
bardzo zróżnicowane obejmując zarówno okresy z temperaturą ujemną oraz odwilży. Część plantacji 
na których zalegał śnieg zostały odsłonięte, co przy wystąpieniu silnego wiatru spowodowało 
w niektórych lokalizacjach zjawisko wysmalania.  
 
Rzepak ozimy 
Podobnie jak w przypadku zbóż również zasiewy rzepaku znajdują się obecnie w stadium spoczynku 
zimowego. Większość plantacji zahamowała wegetację w fazie powyżej  
6 liścia.  W kwestii kondycji zasiewów można ją określić jako dobrą. Część plantacji również została 
odsłonięta po wystąpieniu silnego wiatru.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Europa i Świat: Unijny rynek żywca wieprzowego w styczniu zwykle nie należy do bardzo 
aktywnych. Hiszpania, Holandia, Francja, Belgia i Austria utrzymały ceny skupu żywca. Jednakże 
mniejsze uboje z powodu braku personelu w zakładach przetwórczych utrzymują nadpodaż żywca na 
rynku. Unijny eksport do Chin utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. Zwykle przed chińskim 
świętem Nowego Roku zamówienia wyraźnie rosły. W tym roku jest jednak inaczej, co świadczy 
o dużym nasyceniu rynku wieprzowiną w Państwie Środka. 
Obserwowane są działania grup rolników, którzy chcą walczyć o  pomoc dla producentów trzody 
chlewnej. Mimo apeli organizacji rolniczych działających na terenie Europy, Komisja Europejska nie 
chce wprowadzać mechanizmów wspierających hodowców trzody chlewnej. Według KE interwencja 
na rynku jest bardzo trudna, ponieważ nie posiadają narzędzi, aby faktycznie zapewnić 
wsparcie. W opinii kilku europosłów, Bruksela jest w tej kwestii zbyt pasywna. Na chwilę obecną nie 
zostały podjęte żadne kroki wspierające hodowców trzody chlewnej w kryzysie produkcyjnym. 
W krajach Europy pojawiają się protesty, w tym m.in. w Irlandii – rolnicy wyszli na ulice w celu 
wyegzekwowania „natychmiastowego wzrostu cen” wieprzowiny. Hodowcy świń zebrali się przed 
największymi sklepami sieci supermarketów w Dublinie, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na 
kryzys w sektorze trzody chlewnej. 
Dania: W Danii zanotowano spadek ceny świń rzeźnych o 0,50 DKK/kg w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni stycznia, co spowodowało duży niepokój na rynku warchlaków i wielu kupujących zaczęło się 
wahać. Ceny pasz nadal stanowią duży problem dla hodowców, a rosnące ceny prosiąt wymagają od 
kupujących sporego optymizmu i wiary w wyższe notowania tuczników za trzy miesiące. Podaż 
prosiąt na sprzedaż jest ograniczona i obecnie panuje równowaga w stosunku do popytu.  
Prosiaki o statusie negatywnym w notowaniu pod koniec stycznia wyceniono na 220,00 
DKK/szt, z kolei warchlaki o statusie pozytywnym na 200,00 DKK/szt.  
W dniach 28 stycznia - 3 lutego 2022 za duńskie tuczniki w przedziale wagowym WBC 72,00 - 96,90 
kg obowiązywać będzie stawka 7,90 DKK/kg. Po przeliczeniu na PLN po kursie korony duńskiej 
1 DKK = 0,6142 PLN (kurs NBP z 27.01.2022 r.) wychodzi 4,85 zł za 1 kg tucznika w klasie E. 
Od stycznia 2011 r. portal cenyrolnicze.pl prowadzi notowania cen na duńskiej giełdzie tuczników. 
Przed tygodniem stawka za świnie rzeźne w tym kraju osiągnęła historyczne minimum. 



 
 Oddział w Starym Polu 

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole 
e-mail: starepole@podr.pl 
tel. 55 270-11-00, fax. 55 270-11-62 
 

Niemcy: W Niemczech panują grobowe nastroje i nie kupuje się więcej świń, niż jest to konieczne. 
Należy się spodziewać, że w najbliższych tygodniach zabraknie świń rzeźnych. Na niemieckim rynku 
trzody chlewnej niezbyt szeroki asortyment świń rzeźnych jest wystarczający, aby pokryć niskie 
zapotrzebowanie. Słaby popyt wynika z ograniczonych mocy przerobowych ubojni, które zmagają się 
z ogniskami koronawirusa i deficytem pracowników na liniach produkcyjnych. Na małej giełdzie 
tuczników w Niemczech nie widać impulsów do wzrostu cen trzody chlewnej. Podaż jest zmienna, 
a popyt jest nieustannie słaby. Kupujący nadal ofertują stawki, które w żaden sposób nie mogą 
satysfakcjonować hodowców świń.  
Stawka w Niemczech w dniach 27 stycznia - 2 lutego 2022 r za tucznika w E klasie wyniesie 1,20 
EUR/kg. W przeliczeniu na naszą walutę (po kursie NBP 26.01.2021 r. 1 EUR = 4,5920 PLN) daje 
5,51 PLN/kg.  
Polska: Sytuacja hodowców świń od wielu miesięcy jest fatalna. Pomimo nadziei, że nowy rok 
przyniesie stabilizację cen żywca, a w dalszej kolejności podwyżki, obecnie obserwujemy spadki cen. 
Nie istnieją szanse na stabilizację lub poprawę sytuacji rynkowej. Obniżki wcale nie są kosmetyczne, 
bo w przypadku przeciętnej ceny skupu żywca to średnio kilkanaście groszy za kilogram.  
O ile w strefach białych, czyli wolnych od afrykańskiego pomoru świń, ceny tuczników od dawna nie 
pozwalają na spięcie budżetu hodowli, to na obszarach kraju, gdzie wirus ASF jest aktywny, sytuacja 
jest jeszcze gorsza. Za żywiec wieprzowy zakłady skupujące świnie ze stref czerwonych proponują od 
2,20 zł/kg do 3,70 zł/kg przy średniej stawce 3,15 zł/kg.  
Na terenie kraju ceny skupu tucznika (netto) uzyskane pod koniec stycznia z ubojni, zakładów 
mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,40 do maksymalnie 4,70 zł/kg w 
wadze żywej, a na wbc w klasie E: 4,50 - 5,90 zł/kg. Średnia cena wystawiana za E klasę w kraju 
według portalu cenyrolnicze.pl wynosi 5,65 zł/kg. 
Pod koniec miesiąca ceny warchlaków z Danii w wadze 30 kg wahały się w granicach od 168,00 
zł/szt. za kastrata do 233,00 zł/szt. za najwyższy status zdrowotny. Średnia wystawiana cena za 
"duńczyka" na portalu CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 25-30 kg to 204,92 zł/szt. Polskie 
fermy oferowały warchlaki w wadze 20 kg w granicach od 120,00 do 160,00 zł/szt. Średnia cena: 
147,82 zł/szt. Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylowały cenowo w granicach: 150,00-225,00 zł/szt. 
Cena średnia: 194,67 zł/szt.  
Ministerstwo rolnictwa uruchamia pomoc dla rolników utrzymujących lochy. Wsparcie to ma 
pozwolić na utrzymanie hodowli i odbudowę polskich gospodarstw trzodziarskich. Wsparcie wyniesie 
ok. 1000 zł do jednej lochy. Pomoc będzie wypłacona do maksymalnie 500 sztuk świń, a więc jeden 
hodowca może otrzymać do 500 tys. zł. O pieniądze będą mogli ubiegać się rolnicy utrzymujący 
aktywną hodowlę loch, które w okresie od 15 listopada do 31 marca urodzą minimum 10 prosiąt. 
Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie 
przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15.11.2021 roku. 
 

Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego  27.01.2022 r. 
 

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

1 Człuchów 3,90-4,30 9,60-11,20 - 
2 Słupsk - - 4,60-4,70 
3 Tczew 4,00 9,00-11,00 - 
4 Starogard Gdański 4,00 6,5- 12,0 - 
5 Kościerzyna 4,00 11,00-14,00 - 
6 Chojnice 4,00-4,10 7,00-12,00 - 
7 Kartuzy 3,60 8,00-10,00 4,70 
8 Wejherowo 3,80 10,50 - 
9 Kwidzyn 3,50*-4,10 - - 

10 Sztum 4,20-4,40 6,00-11,00 - 
 

* cena w strefie objętej ograniczeniami I ASF(niebieskiej) 
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 17-23.01.2022r. 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 23.01.2022 16.01.2022 
Tygodniowa zmiana ceny 

[%] 

POLSKA 4,46 4,50 -0,7 
REGION PÓŁNOCNY 4,48 4,54 -1,3 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,47 4,51 -1,0 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,45 4,41 0,8 
REGION ZACHODNI 4,46 4,49 -0,7 

 

*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 4,46 4,50 4,63 3,92 5,83 -0,9% -3,7% 13,8% -23,5% 

 
 

ZMIANA ROCZNA 

POLSKA 
CENA  

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

23.01.2022 24.01.2021 
klasa S 5 829 5 156 13,0 
klasa E 5 732 5 053 13,4 
klasa U 5 415 4 703 15,1 
klasa R 5 079 4 323 17,5 
klasa O 4 068 3 601 13,0 
klasa P * * * 
 S-P Razem 5 722 5 026 13,9 

 
*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 grudniu  2021 r. wyniosła 184,13 zł/1hl i była wyższa o 6 % od ceny z listopada (173,64 zł/ 1hl) 
oraz o 20,4 % wyższa od  ceny z grudnia 2020 r. (152,92 zł/1hl). W naszym województwie wg 
GUS średnia cena skupu mleka w grudniu 2021 r. wyniosła 181,62 zł/1hl i była o 6,4 % wyższa od 
ceny z listopada 2021 r. (170,68 zł/ 1hl) oraz o 21 % wyższa od ceny z grudnia 2020 r. (150,08 
zł/1hl). W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtowały się 
w granicach 1,40 - 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 – 189,26 zł/1hl 
  podlaskie – 187,50 zł/1hl 
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Mimo stale rosnących cen skupu, utrzymujące się  wysokie ceny pasz i pozostałych środków 
produkcji odbijają 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. 
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Po spadku cen skupu w grudniu (szczególnie na początku miesiąca) początek nowego roku 
przyniósł wzrost cen skupu bydła rzeźnego. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa 
w styczniu płaciły netto średnio od 7,5 do 12  zł/kg. Najwyższe ceny rolnicy uzyskiwali za sztuki ras 
mięsnych i ich krzyżówki. Wg informacji tygodniowej z dn. 27.01.2022 r. (notowania za okres: 17-
23.01.2022 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 

19.12.2021 23.01.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

19.12.2021 23.01.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

bydło ogółem 8,91 9,57 7,41 8,81 9,51 7,95 
bydło 8-12 m-cy 8,86 10,32 16,48   - 0,00 
byki 12-24 m-ce 9,85 10,54 7,01 9,58 10,52 9,81 
byki > 24 m-cy 9,77 10,48 7,27 9,53 10,42 9,34 
krowy 7,45 7,76 4,16 8,13 8,39 3,20 
jałówki > 12 m-
cy 9,39 9,74 3,73 8,55 9,34 9,24 

 
Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 
 

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 9,30 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 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 W większości rolnicy otrzymali dopłaty bezpośrednie za rok 2021. 
 Obserwuje się niewielkie zainteresowanie rolników zakupem nawozów na nowy sezon 

produkcji. Ceny nawozów dalej są na bardzo wysokim poziomie, w stosunku do roku 
poprzedniego. Rolnicy liczą na ich obniżki. 

 Nie ogłoszono jeszcze naboru na pozarolniczą działalność gospodarczą, najprawdopodobniej 
nabór ruszy dopiero w lutym) 

 
 
 
 


