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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec marca 2022 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – marzec 2022 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 0,7 °C 
II dekada 3,6 °C 
III dekada 5,7 °C 
Średnia miesięczna 3,3 °C na wys. 2 metrów 

Opady m-c 
 I dekada 0,2 mm 

II dekada 0,6 mm 
III dekada 0,0 mm 
Suma opadów 0,8 mm 

Najwyższa temperatura 22.03.2022  15,7°C 

Najniższa temperatura 06.03.2022  -6,2°C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
W marcu warunki atmosferyczne nie sprzyjały zasiewom. Większość regionów województwa 
odnotowała dłuższy okres bez jakichkolwiek opadów atmosferycznych. W lokalizacjach położonych 
na glebach lekkich już widoczne są problemy z tym związane (m.in. słaba rozpuszczalność nawozów). 
Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem były duże amplitudy temperatur, a w szczególności codzienne 
spadki do poziomu kilku stopni poniżej zera. W większości zasiewów spowodowało to spadek 
kondycji roślin oraz wystąpienie objawów deficytu podstawowych składników pokarmowych 
wynikające z blokowania ich pobierania przez korzenie w niskich temperaturach. W zakresie prac 
polowych, najpierw rolnicy przystąpili do aplikacji pierwszej dawki azotu na pola zbóż ozimin 
(niewielka grupa która zakupiła nawozy po horrendalnych cenach). Następnie rozpoczęły się prace 
zaliczane do kompleksu uprawek przedsiewnych wiosennych (orki, bronowanie, aplikacja nawozów 
P-K-Mg etc.) oraz siew zbóż i roślin bobowatych. Na koniec marca zaawansowanie prac siewnych 
kształtowało się  w następujący sposób: 
 

Gatunek/Forma pszenica 
jara owies jęczmień 

jary 
pszenżyto 

jare mieszanki 

% 
zaawansowania 

zasiewu 
21,57 20,74 22,62 2,59 11,02 

Analizując zagadnienia fitopatologiczne, w niektórych lokalizacjach zaobserwowano już objawy 
sprawców chorób grzybowych,  takich jak mączniak prawdziwy zbóż i traw oraz rdza brunatna 
(głównie pszenice, pszenżyta) 
Rzepak ozimy 
Zasiewy rzepaku ozimego również odczuły skutki niekorzystnych warunków pogodowych. 
W większości pól kondycję zasiewów obniżyło wystąpienie przymrozków, które spowodowały spadek 
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pobierania składników pokarmowych (PK i Bor) i wystąpienie fioletowych przebarwień na liściach.  
W zakresie prac polowych w zasiewach formy ozimej wykonano nawożenie pierwszą dawką azotu. 
Niestety wskutek przesuszenia gleby są problemy z rozpuszczalnością granul. W połowie miesiąca 
rozpoczęły się również obserwacje nalotu szkodników za pomocą żółtych naczyń lub tablic lepowych. 
W ostatnim tygodniu marca stwierdzono w niektórych punktach monitoringowych obecność chowacza 
czterozębnego.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Europa i Świat: Wojna sprawiła, że hodowcy świń z Ukrainy stanęli w obliczu ogromnego kryzysu. 
W związku z tym, Ukraiński Związek Hodowców Świń wystosował list z prośbą o pomoc 
humanitarną dla 1400 krajowych hodowców trzody. Utrudniony jest dostęp do niektórych dodatków 
paszowych i leków weterynaryjnych. Zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie podaż 
białka pochodzenia zwierzęcego. Część ukraińskich hodowców została odizolowana przez okupantów 
tak, że byli zmuszeni uśpić swoje zwierzęta. 
Chiński rynek trzody chlewnej jest obecnie przesycony surowcem rzeźnym. Odnotowuje się też słaby 
popyt po Święcie Wiosny, więc ceny mogą nadal spadać. Chińskie pogłowie świń w przeciągu 
ostatniego roku wzrosło o 10,5% i przekroczyło poziom sprzed wybuchu epidemii ASF. Oznacza to, 
że potrzeby Chin na import mięsa będą w tym roku niskie i nie ma różnicy cenowej, która mogłaby 
pobudzić handel międzynarodowy. 
W Europie, na przełom czerwca i lipca, przewiduje się najniższe pogłowie tuczników gotowych 
do uboju. Obniżenie podaży w stosunku do popytu z reguły generuje podwyżki. 
Dania: Cena tuczników w Danii od miesiąca regularnie rośnie. Dotychczas wzrost cen w nie był 
jednak tak intensywny jak np. w Niemczech. Natomiast ostatnie dwa notowania wskazują 
na zwiększającą się dynamikę podwyżek. 
W 13. tygodniu roku, w Danii, odnotowano wzrost ceny o 0.70 DKK/kg, do poziomu 10.00 DKK/kg 
(w przeliczeniu na złotówki 6.32 zł/kg) w klasie E.  
Niemcy: Już tylko 5 centów brakuje do osiągnięcia psychologicznej granicy 2 Euro za kg na giełdzie 
VEZG w Niemczech. Ostatnia sesja zarekomendowała wzrost ceny o 3 centy, do poziomu 1.95 
Euro/kg, co w przeliczeniu na złotówki (po kursie NBP 30.03.2021 r. 1 EUR = 4,6507 PLN) daje 9.07 
zł/kg. 
Dynamika wzrostu cen niemieckich warchlaków w ostatnim czasie wyraźnie spadła. Od 28 lutego do 
3 kwietnia warchlaki o wadze 25 kg zostały wycenione na 60.00 EUR/szt. (przy zakupie partii liczącej 
200 szt.), co daje 284.75 zł/szt. (po kursie euro z 25.03.2022: 4,7459 zł). 
Polska: Pomimo systematycznie rosnących cen u naszych zachodnich sąsiadów, w Polsce trend 
zwyżkowy nie jest tak wyraźny. Taka sytuacja wynika z umacniania się złotówki względem głównych 
walut. 
Oficjalne cenniki na dzień 31 marca 2022 dyktują cenę 8.80 zł za kg w klasie E, w strefie białej. 
To cena rozczarowująca biorąc pod uwagę oczekiwania, że w okresie wzmożonych wydatków 
przedświątecznych zostanie osiągnięty próg 9 zł.  
Zakłady mięsne stawiają opór podwyżkom, które tak czy inaczej czekają je w kolejnych miesiącach- 
w związku z przewidywanym niskim pogłowiem tuczników na ubój. 
Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w kraju pod koniec marca z ubojni, zakładów mięsnych oraz 
innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 5,70 do maksymalnie 7,20 zł/kg w wadze żywej, 
a na wbc w klasie E: 7,70 - 9,60 zł/kg. Za żywiec wieprzowy zakłady skupujące świnie ze stref 
czerwonych proponują od 5,00 zł/kg do 6,10 zł/kg. 
Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,00-5,10 zł/kg (średnia 3,42 zł/kg na podstawie 
informacji z 26 firm). 
W ostatni poniedziałek marca polskie fermy oferowały warchlaki w wadze 20 kg w granicach od 
250,00 do 350,00 zł/szt. Średnia cena: 300,77 zł/szt. wobec 295,71 zł/szt. w poprzednim tygodniu. 
Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylowały cenowo w granicach: 310,00 - 380,00 zł/szt. Cena 
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średnia: 353,00 zł/szt. (przed tygodniem 348,33 zł/szt.). Ceny warchlaków z Danii w wadze 30 kg 
wahały się w granicach od 250,00 zł/szt. za kastrata do 408,00 zł/szt. za najwyższy status zdrowotny. 
Średnia wystawiana cena za "duńczyka" na portalu CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 25-30 kg 
to 344,81 zł/szt. 
Po pomoc dla hodowców loch i prosiąt, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do tej 
pory zgłosiło się 7,16 tys. rolników. ARiMR rozpoczęła już wypłatę pieniędzy, a na konta 3,6 tys. 
rolników wpłynęło ponad 84 mln zł z tego tytułu. Dofinansowanie przysługuje właścicielom mikro-, 
małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo 
utrzymujące świnie, i w okresie między 15 listopada 2021 r. a 31 marca 2022 r. urodziło się nim 
minimum 10 prosiąt. Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 prosiąt. Wnioski przyjmują 
biura powiatowe ARiMR. Nabór zaczął się 15 lutego i potrwa do 29 kwietnia. 
 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego31.03.2022 r. 
 

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

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 6,30-6,70 10,60-13,00 - 
2 Słupsk - - 6,50 
3 Tczew 6,40 11,50-12,50 - 
4 Starogard Gdański 6,50 7,50-12,50 - 
5 Kościerzyna 6,40 10,50-13,50 - 
6 Chojnice 6,50-6,60 8,00-13,00 - 
7 Kartuzy 6,50-6,60 11,00-12,00 6,50-6,60 
8 Wejherowo 6,80 12,00 - 
9 Kwidzyn 5,60*-5,90 - - 

10 Sztum 5,80-6,00 9,50-13,00 - 
 

* cena w strefie objętej ograniczeniami I ASF(niebieskiej) 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 14-20.03.2022r. 

 
CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2022-03-27 20.03.2022 Tygodniowa zmiana ceny [%] 

POLSKA 6,73 6,80 -1,0 

REGION PÓŁNOCNY 6,66 6,55 1,7 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 6,72 6,80 -1,2 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 6,74 6,88 -2,0 

REGION ZACHODNI 6,79 6,93 -2,1 

 

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 6,73 6,80 4,33 5,36 6,25 -1,0% 52,3% 25,6% 7,7% 
 

*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. 
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ZMIANA ROCZNA 
 

POLSKA 

CENA  

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

2022-03-27 28.03.2021 

klasa S 8 712 6 982 24,8 

klasa E 8 653 6 896 25,5 

klasa U 8 363 6 568 27,3 

klasa R 8 042 6 215 29,4 

klasa O 7 081 5 438 30,2 

klasa P * * * 

 S-P Razem 8 634 6 876 25,6 
 
*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 lutym 
2022 r. wyniosła 184,21 zł/1hl i była o 0,7% wyższa od płaconej w styczniu  br. (182,96 zł/1hl)) 
oraz o 23,5 % wyższa od  ceny z lutego 2021 r. (149,17zł/1hl). W naszym województwie wg GUS 
średnia cena skupu mleka w lutym br. wyniosła 186,24 zł/1hl i była o 1,5% wyższa od płaconej 
w styczniu br. (183,52 zł/1hl) oraz o 25,9 % wyższa od ceny z lutego 2021 r. (147,92 zł/1hl). 
W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtowały się w granicach 
1,60 – 2,02 zł/l. Jak zawsze cena jest zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości dostaw, 
parametrów mleka i od mleczarni. Część naszych producentów dostarcza mleko do mleczarni 
z województwa warmińsko-mazurskiego gdzie cena jest wyższa - 188,30 zł/1hl (wg GUS) 
i podlaskiego, w którym chyba po raz pierwszy cena jest niższa niż w naszym województwie 
i wynosi  185,27 zł/1hl (wg GUS). 

Nadal 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 2022, 2021 i 2020 wg GUS. 
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Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa w marcu płaciły netto średnio od 7,5 do 
12,50  zł/kg. Najwyższe ceny rolnicy uzyskiwali za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki. 
Wg informacji tygodniowej z dn. 24.03.2022 r. (notowania za okres: 14-20.03.2022 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 

20.02.2022 20.03.2022 
miesięczna 

zmiana 
ceny (%) 

20.02.2022 20.03.2022 
miesięczna 

zmiana 
ceny (%) 

bydło ogółem 9,76 10,48 7,38 9,53 10,11 6,09 
bydło 8-12 m-cy - 10,98 - - - 0,00 
byki 12-24 m-ce 10,57 11,35 7,38 10,49 11,26 7,34 
byki > 24 m-cy 10,5 11,31 7,71 10,39 11,11 6,93 
Krowy 8,15 8,95 9,82 8,54 9,16 7,26 
jałówki > 12 m-
cy 9,98 10,57 5,91 9,35 9,64 3,10 

 
Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 
 

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 

 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Rozpoczęła się kampania wniosków na dopłaty bezpośrednie 2022, która na chwilę obecną 

przebiega bardzo spokojnie 
 Do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej, początkowe duże zainteresowanie zmalało po ogłoszeniu 
wymogów 

 Rolników niepokoją bardzo wysokie ceny nawozów i materiału siewnego. Wzrastają również 
ceny środków ochrony roślin, pasz i oleju napędowego 

 Rolnicy pytają o dopłaty do nawozów. 
 


