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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lutego 2022 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – luty 2022 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 3 °C 
II dekada 3,2 °C 
III dekada 2,1 °C 

Średnia miesięczna 2,77 zł 
°C na wys. 2 
metrów 

Opady m-c     
I dekada 27,4 mm 
II dekada 49,2 mm 
III dekada 9,4 mm 
Suma opadów 86 mm 

Najwyższa temperatura 17.02.2022  9,1°C 

Najniższe temperatura 27.02.2022  -3,1°C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Luty charakteryzował się zmiennymi i dość intensywnymi warunkami atmosferycznymi,. 
Temperatury w przeważającej części miesiąca utrzymywały się w granicach 2-5 C w dzień oraz 
nieznacznie poniżej zera w nocy. W kwestii opadów atmosferycznych najczęściej obserwowano opady 
śniegu lub śniegu z deszczem, który szybko topniał w trakcie dnia. W związku z tym pola przez 
większość miesiąca  nie posiadały okrywy śnieżnej. Negatywnym zjawiskiem które wystąpiło na 
całym terenie woj. pomorskiego był wiatr o znacznej prędkości, który spowodował straty materialne w 
niektórych gospodarstwach oraz pogarszał zimowanie stanowisk zbożowych powodując miejscowo 
zjawisko wysmalania. Pomimo tego typu zdarzeń kondycję większości plantacji ozimin można ocenić 
jako dobrą. Rośliny znajdują się najczęściej w fazie 5-7 liści. Obecnie trwają przygotowania do 
zasilenia plantacji pierwszą dawką azotu (od 01.03). Niestety problemem będzie wjazd na pole gdyż 
profil glebowy jest znacząco wysycony wodą. 
Rzepak ozimy 
Kondycję upraw rzepaku można ocenić również jako zadowalającą. Większość zasiewów ma obecnie 
symptomy uszkodzeń przymrozkowych (nieznaczne) oraz znajduje się w fazie 8-10 liścia. Podobnie 
jak w przypadku zbóż trwają przygotowania do zasilenia plantacji azotem.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
Europa i Świat: Hodowcy trzody chlewnej musieli czekać długi czas na poprawę sytuacji na rynku 
krajowym i europejskim. Pod koniec miesiąca lutego sytuacja zaczyna się dynamicznie rozwijać – nie 
ma już wymówek dla utrzymywania niskich cen sprzedaży tucznika. Tym razem wzrost cen wynika 
nie tylko z ograniczonej podaży trzody chlewnej. Dodatkowo, silny impuls, wpływający na cenę 
pochodzi z rynku mięsa. W ostatnim tygodniu lutego ceny za świnie rzeźne wzrosły od 3 do 6 centów 
w wielu państwach członkowskich UE. Tylko we Włoszech trend spadkowy jest kontynuowany 
z powodu problemów z ASF.  
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Złagodzenie obostrzeń związanych z koronawirusem i różne zmiany sezonowe oznaczają, że można 
spodziewać się dalszego ożywienia popytu.  
Obecne działania na wschodzie będą miały wpływ na rynki surowcowe, które zapewne zareagują 
wzrostami. Nasz krajowy rynek też to zapewne odczuje, ponieważ wojna dotknęła bezpośredniego 
sąsiada Polski. Pytanie brzmi: jak zareaguje na ten konflikt rynek żywności, wieprzowiny? Pojawiają 
się doniesienia, że ceny zbóż i roślin oleistych będą wzrastać, co będzie miało wpływ na kolejne 
podwyżki kosztów produkcji.  
Dania: W Danii w 8. tygodniu roku cena wzrosła o 0,20 DKK i aktualnie wynosi 8,10 DKK/kg (4,92 
zł/kg) w klasie E. 
Po podwyżkach cen tuczników i warchlaków w Niemczech, Duńczycy postanowili podnieść ceny za 
prosiaki. Zmiana jest wyraźna – wzrost notowań wyniósł około 10%. To druga podwyżka w tym roku. 
Prosiaki o statusie negatywnym wyceniono w Danii na 240,00 DKK/szt, z kolei warchlaki o statusie 
pozytywnym na 220,00 DKK/szt. 1 DKK = 0,6220 (wg NBP z dnia 24.02.2022 r.)  
Niemcy: W ostatnim czasie obserwujemy wyraźne ożywienie na rynku tuczników w Niemczech. 
Efektem wzmożonego poszukiwania surowca był potężny wzrost cen na dużej niemieckiej giełdzie 
w środę 23.02. Zrzeszenie VEZG zarekomendowało podwyżkę aż o 7 centów do poziomu 1,32 Euro 
za kg, co przy obecnym kursie daje 5,99 zł za kg. 
Warchlaki: Zwierzęta w wadze 25 kg (przy zakupie partii liczącej 200 szt.) zostały wycenione 
na 24,50 EUR/szt., co daje 110,88 zł/szt. (po kursie euro z 18.02.2022: 4,5256 zł). 
Polska: W Polsce również możemy odnotować zauważalne podwyżki. W oficjalnych cennikach, 
w strefie białej cena podskoczyła o 30 groszy i wynosi maksymalnie 5,85-5,90 zł za 1 kg w klasie E. 
Jak łatwo zauważyć, jest to stawka niższa niż za Odrą, co sugeruje, że w indywidualnych negocjacjach 
można próbować cenę jeszcze podnieść. Podwyżki cieszą i dają nadzieję, jednakże nadal nie dają one 
zadowolenia rolnikom. Przy obecnych kosztach produkcji, jakie ponosimy, czekamy na kolejne 
podwyżki, ponieważ dopiero stawka 6,90 zł za kg w klasie E pozwoli na powrót opłacalności 
w produkcji (według cenyrolnicze.pl). 
Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w kraju pod koniec lutego z ubojni, zakładów mięsnych oraz 
innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,40 do 4,70 zł/kg w wadze żywej, a na wbc 
w klasie E: 4,70 - 5,70 zł/kg.  Za żywiec wieprzowy zakłady skupujące świnie ze stref czerwonych 
proponują od 2,60 zł/kg do 3,70 zł/kg przy średniej stawce 3,18 zł/kg.  
Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 1,30-2,70 zł/kg (średnia 1,95 zł/kg na podstawie 
informacji z 26 firm). 
Na rynku warchlaka krajowego nie widać jeszcze ożywienia, które obserwujemy w cennikach 
za tuczniki. Ceny warchlaków z Danii w wadze 30 kg wahały się w granicach od 145,00 zł/szt. 
za kastrata do 230,00 zł/szt. za najwyższy status zdrowotny. Średnia wystawiana cena za "duńczyka" 
na portalu cenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 25-30 kg to 196,70 zł/szt. 
Polskie fermy oferowały dzisiaj warchlaki w wadze 20 kg w granicach od 130,00 do 180,00 zł/szt. 
Średnia cena: 149,85 zł/szt. Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylowały cenowo w granicach: 
168,00-225,00 zł/szt. Cena średnia: 196,83 zł/szt.  

Od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy 
i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami 
na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie. 
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy spełniający kryterium mikro-, małego lub średniego 
przedsiębiorstwa, w których gospodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. 
urodziło się lub urodzi minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR 
do 15 kwietnia 2022 r. Pomoc przysługuje tym producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. 
prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie. Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do 
każdych 10 sztuk świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody 
chlewnej. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia 2022r. 
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Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego  24.02.2022 r. 
 

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

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

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

* cena w strefie objętej ograniczeniami I ASF(niebieskiej) 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 14-20.02.2022r. 

 
CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 20.02.2022 2022-02-13 Tygodniowa zmiana ceny [%] 
POLSKA 4,17 4,17 0,0 
REGION PÓŁNOCNY 4,24 4,25 -0,1 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,20 4,21 -0,2 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,13 4,12 0,3 
REGION ZACHODNI 4,12 4,12 0,0 

 

*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 4,17 4,17 4,33 4,33 6,14 0,0% -3,6% -3,5% -32,1% 
 

ZMIANA ROCZNA 

POLSKA 
CENA  

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

20.02.2022 21.02.2021 
klasa S 5 448 5 648 -3,5 
klasa E 5 360 5 566 -3,7 
klasa U 5 028 5 253 -4,3 
klasa R 4 674 4 906 -4,7 
klasa O 3 705 4 048 -8,5 
klasa P * * * 
 S-P Razem 5 349 5 545 -3,5 

 
*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    
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Rynek mleka i żywca wołowego 
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce 

w styczniu  2022 r. wyniosła 182,96 zł/1hl i była niższa o 0,6% od ceny z przed m-ca (184,13 
zł/1hl) oraz o 22,5 % wyższa od  ceny ze stycznia 2021 r. (149,35 zł/1hl). W naszym województwie 
wg GUS średnia cena skupu mleka w styczniu br. wyniosła 183,52 zł/1hl i była wyższa o 1% od 
ceny płaconej w grudniu 2021 r. (181,62 zł/1hl) oraz o 23,3 % wyższa od ceny ze stycznia 2021 r. 
(148,89 zł/1hl). W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtowały 
się w granicach 1,50 - 1,95 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, ale w tym miesiącu ceny skupu z tych 
województw nie odbiegają znacząco od naszych: 

  warmińsko-mazurskie – 185,89 zł/1hl 
  podlaskie – 185,44 zł/1hl 

Nadal 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 2022, 2021 i 2020 wg GUS. 
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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. 24.02.2022 r. (notowania za okres: 14-20.02.2022 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 
23.01.2022 20.02.2022 miesięczna 

zmiana ceny 
23.01.2022 20.02.2022 miesięczna 

zmiana ceny 

bydło ogółem 9,57 9,76 1,99 9,51 9,53 0,21 
bydło 8-12 m-cy 10,32 - - - - 0,00 
byki 12-24 m-ce 10,54 10,57 0,28 10,52 10,49 -0,29 
byki > 24 m-cy 10,48 10,5 0,19 10,42 10,39 -0,29 
krowy 7,76 8,15 5,03 8,39 8,54 1,79 
Jał. > 12 m-cy 9,74 9,98 2,46 9,34 9,35 0,11 
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Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 
 

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 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Wzrost cen nawozów wyhamował. Ceny nawet minimalnie spadły średnio o 5 % 

w porównaniu do stycznia 
 Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na 

rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Zgodnie z oczekiwaniami jest wielu zainteresowanych 
naborem.  

 Rolnicy pytają o zasady otrzymania wsparcia i składają wnioski w ramach ,,Ogólnopolskiego 
programu regeneracji gleb poprzez wapnowanie”. 

 


