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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec kwietnia 2022 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – kwiecień 2022 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 3,8 °C 
II dekada 6,6 °C 
III dekada 8,7 °C 
Średnia miesięczna 6,4 °C na wys. 2 metrów 

Opady m-c     
I dekada 15,4 mm 
II dekada 3,4 mm 
III dekada 0,6 mm 
Suma opadów 19,4 mm 

Najwyższa temperatura 14.04.2022  16,7°C 

Najniższa temperatura 03.04.2022  -2,9°C 
 
I Produkcja roślinna 
 
Zboża 
W kwietniu warunki atmosferyczne nie należały do najkorzystniejszych zarówno dla ozimin jak i zbóż 
jarych. Częste przymrozki i niewielkie sumy opadów sprawiły wiele trudności rolnikom z 
wykonaniem podstawowych zabiegów ochrony roślin oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Stan plantacji 
form ozimych można ocenić jako średni. W chwili obecnej większość roślin kończy fazę krzewienia 
lub posiada już pierwsze kolanko. W kwestii agrotechniki w większości zastosowano już 2 dawkę 
azotu, która z powodu niskich temperatur nocnych bardzo wolno jest pobierana. W przypadku 
zabiegów ochrony wykonano w niektórych lokalizacjach regulację zachwaszczenia i w pojedynczych 
przypadkach  skracanie łanu. W chwili obecnej rolnicy w zasiewach zbóż ozimych planują pierwszy 
zabieg fungicydowy -T1 przeciwko chorobom podstawy źdźbła i korzeni. Natomiast plantacje zbóż 
jarych w kwietniu były obsiewane. W tym przypadku niekorzystne warunki pogodowe znacząco 
wydłużyły proces wschodów, szczególnie na glebach piaszczystych o słabej retencji.  
 
Rzepak ozimy 
Zasiewy rzepaku ozimego nieco lepiej poradziły sobie ze stresem spowodowanym wiosennymi 
przymrozkami i deficytem wody Niskie temperatury nocą spowodowały jeden pozytywny skutek 
polegający na zmniejszeniu intensywności nalotów szkodników, głównie chowaczy i słodyszka. 
Większość zasiewów znajduje się obecnie w fazie zwartego pąka. Początek kwitnienia nastąpi w maju  
z opóźnieniem.  
 
Kukurydza 
W kwietniu na polach przeznaczonych pod uprawę kukurydzy, trwały prace przygotowawcze. 
Polegały one najczęściej na aplikacji obornika i doprawieniu gleby a pod koniec miesiąca nawożeniu 
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przedsiewnym PK. W ostatnich dniach kwietnia niektóre pola zostały zasiane lecz jest to niewielki 
odsetek w stosunku do powierzchni planowanej w woj. pomorskim.  
 
II Produkcja  
Trzoda Chlewna 
Europa i Świat: W kwietniu ponownie wzrosły koszty zakupu pasz oraz wydatki na prosięta.  
Od stycznia do kwietnia 2022 r. środki przeznaczane przez rolników na samą paszę dla zwierząt 
wzrosły prawie o 36%. Według obliczeń Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, tucz trzody chlewnej 
nadal będzie w tym miesiącu na minusie. Żeby pokryć wszystkie koszty i uzyskać opłacalność 
produkcji, cena musiałaby wynosić 2,27 euro za kilogram (klasa E wbc). 
W tygodniu przed świętami liczba dni ubojowych była mniejsza, a unijne zakłady przetwórcze 
ograniczyły produkcję. Wielu pracowników zakładów mięsnych wyjechało na święta. Umiarkowana 
podaż żywca była wystarczająca na potrzeby przetwórstwa. Po Świętach Wielkanocnych europejski 
rynek żywca wieprzowego jest zróżnicowany. W Hiszpanii, Danii, Francji i Austrii nie zanotowało 
zmian cenowych. W stosunku do ubiegłego tygodnia ceny skupu tuczników wzrosły we Włoszech 
(+2₵). Spadki zanotowano w Holandii (-6₵) i Belgii (-5₵) - informuje ISN. 
Dania: Mimo zastoju cen na europejskim rynku trzody chlewnej, Dania już drugi tydzień z rzędu 
podnosi stawkę za tuczniki. 
W dniach 29 kwietnia - 05 maja 2022 za duńskie tuczniki w przedziale wagowym  
WBC 72,00 - 96,90 kg obowiązywać będzie stawka 10,90 DKK/kg. W porównaniu do notowania 
sprzed tygodnia, cena wzrosła o kolejne 0,20 DKK/kg (klasa E wbc).  Po przeliczeniu na złotówki 
wychodzi 6,87 zł za 1 kg tucznika w klasie E (1 DKK = 0,6304 PLN -kurs NBP z 28.04.2022 r). 
Ceny prosiąt na duńskim SPF stoją w miejscu od pięciu tygodni. To skutek wysokiej podaży zwierząt 
w stosunku do popytu. Prosiaki o statusie negatywnym wyceniono w Danii na 410,00 DKK/szt, 
z kolei warchlaki o statusie pozytywnym na 390,00 DKK/szt- zwierzęta w wadze 30 kg. Czyli 
w stosunku do ubiegłego tygodnia ceny nie uległy zmianie. Warchlak o statusie: 

 PRRS negatywny kosztuje obecnie 410,00 DKK/szt (258,46 zł/szt, względem 256,37 zł/szt 
z 21.04.2022), 

 PRRS pozytywny kosztuje 390,00 DKK/szt (245,86 zł/szt, względem 243,87 zł/szt 
z 21.04.2022), 

 konwencjonalny kosztuje 375,00 DKK/szt (236,40 zł/szt, względem 234,49 zł/szt 
z 21.04.2022). 

Niemcy: Na początku kwietnia duża giełda tuczników w Niemczech rekomendowała cenę  
1,95 EUR/kg. Do końca miesiąca pozostała ona bez zmian. Notowanie z ostatniego czwartku miesiąca 
przyniosło zmianę przedziału cenowego, który w ostatnich tygodniach przewidywał tylko jedną 
stawkę za świnie rzeźne. Widełki otwierały się ceną 1,85 EUR/kg. W ostatnim tygodniu w Niemczech 
w znacznym stopniu wzrosła liczba sprzedanych do rzeźni tuczników oraz  ich waga ubojowa. W 
przeliczeniu na polską walutę z tygodnia na tydzień wycena tuczników za Odrą wzrosła o 0,15 zł/kg.  
Na niemieckiej dużej giełdzie ustalono, że przez następne 7 dni cena za tucznika w E klasie wyniesie 
1,95 EUR/kg. Stawka ta będzie obowiązywała w Niemczech w dniach 28 kwietnia - 4 maja 2022 r. 
W stosunku do notowania z 20 kwietnia br. stawka nie uległa zmianie.  
W pierwszym kwartale 2022 r. import trzody chlewnej do Niemiec spadł o 4% w porównaniu 
z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. W kolejnych miesiącach AMI spodziewa się dalszego 
malejącego importu trzody chlewnej. 
Polska: W kolejnych miesiącach przewiduje się spadek podaży tuczników - rolnicy wstrzymują 
wstawienia prosiąt do tuczu w związku z wysokimi kosztami pasz i energii. Do podwyżki cen skupu 
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żywca wieprzowego może przyczynić się poprawa pogody i rozpoczęcie sezonu grillowego. Jednak 
póki co, cenniki stoją w miejscu. 
Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane 25.04.2022 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł 
krajowych wahają się w granicach: od 5,70 do maksymalnie 7,00 zł/kg w wadze żywej, a na wbc 
w klasie E: 7,70 - 9,40 zł/kg. Za żywiec wieprzowy zakłady skupujące świnie ze stref czerwonych 
proponują od 5,10 zł/kg do 6,10 zł/kg.  
Średnia cena za klasę E wynosi 8,54 zł/kg, co w stosunku do notowania z poprzedniego tygodnia 
oznacza wzrost o 0,02 zł/kg. Przed rokiem (26.04.2021) obowiązywała przeciętna stawka 6,25 zł/kg.  
Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,00-4,70 zł/kg (średnia 3,59 zł/kg na podstawie 
informacji z 27 firm). 
Polskie fermy, w ostatni poniedziałek kwietnia oferowały warchlaki w wadze 20 kg w przedziale 
cenowym od 245,00 do 350,00 zł/szt. Średnia cena to 294,23 zł/szt (w poprzednim tygodniu  
295,00 zł/szt). Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylowały cenowo w granicach: 280,00 - 370,00 
zł/szt. Cena średnia: 336,77 zł/szt (przed tygodniem 340,18 zł/szt). Ceny warchlaków z Danii w wadze 
30 kg wahały się w granicach od 240,00 zł/szt. za kastrata do 408,00 zł/szt. za najwyższy status 
zdrowotny. Średnia cena za "duńczyka" na portalu CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 25-30 kg 
to 320,03 zł/szt. Z kolei za "holendra" w wadze 21 - 25 kg importerzy dyktują ceny w przedziale 
275,00-320,00 przy średniej stawce 298,33 zł/szt.  
 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego28.04.2022 r. 

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

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 6,30-6,60 11,10-13,60 - 

2 Słupsk - - 6,20-6,30 

3 Tczew 6,40 11,50-12,50 - 

4 Starogard Gdański 6,40 7,50-12,50 - 

5 Kościerzyna 6,40 10,70-13,70 - 

6 Chojnice 6,6 - 6,70 8,00-13,00 - 

7 Kartuzy 6,20 12,00-13,00 6,60 

8 Wejherowo 7,10 12,00 - 

9 Kwidzyn 5,70*-6,30 - - 

10 Sztum 6,10 9,50-12,50 - 

* cena w strefie objętej ograniczeniami I ASF(niebieskiej) 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 18-24.04.2022r. 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2022-04-24 2022-04-17 Tygodniowa zmiana ceny 
[%] 

POLSKA 6,75 6,74 0,2 
REGION PÓŁNOCNY 6,80 6,78 0,3 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 6,67 6,72 -0,6 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 6,79 6,69 1,6 
REGION ZACHODNI 6,74 6,76 -0,3 

*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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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 6,75 6,74 6,73 5,21 6,06 0,2% 0,2% 29,6% 11,5% 

 
ZMIANA ROCZNA 

POLSKA 

CENA 

 Roczna zmiana ceny 
[%] 

[MPC] zł/tonę 

2022-04-24 25.04.2021 

klasa S 8 751 6 792 28,8 

klasa E 8 645 6 698 29,1 

klasa U 8 334 6 364 31,0 

klasa R 7 990 6 004 33,1 

klasa O 7 101 5 272 34,7 

klasa P * * * 

 S-P Razem 8 653 6 678 29,6 
*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 marcu 
2022 r. wyniosła 196,48 zł/1hl i była o 6,7% wyższa od ceny w  lutym 2022 r. (184,21 zł/1hl) oraz 
o 29,7 % wyższa od  ceny z marca 2021 r. (151,53/1hl). W naszym województwie wg GUS średnia 
cena skupu mleka w marcu br. wyniosła 195,69 zł/1hl i była o 5,7% wyższa od ceny z lutego br. 
(186,24 zł/1hl) oraz o 31,75 % wyższa od ceny z marca 2021 r. (148,53 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 
podlaskiego warmińsko-mazurskiego gdzie ceny są najwyższe w kraju (wg GUS): 

1. podlaskie 202,89 zł/1 hl 
2. warmińsko-mazurskie 200,44 zł/1 hl 

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 kwietniu płaciły netto średnio od 7,5 

za wybrakowane krowy do 13,60  zł/kg za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki. Na rynku zapanowała 
lekka obawa, że może zabraknąć surowca. Podążyły za tym podwyżki wszystkich kategorii bydła - 
byków, jałówek i krów. Rosną stawki w wadze poubojowej i żywej. Wg informacji tygodniowej z dn. 
28.04.2022 r. (notowania za okres: 18-24.04.2022 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 

20.03.2022 24.04.2022 
miesięczna 

zmiana 
ceny (%) 

20.03.2022 24.04.2022 
miesięczna 

zmiana 
ceny (%) 

bydło ogółem 10,48 11,35 8,30 10,11 10,75 6,33 
bydło 8-12 m-cy 10,98 11,39 3,73 - - 0,00 
byki 12-24 m-ce 11,35 12,23 7,75 11,26 11,93 5,95 
byki > 24 m-cy 11,31 12,24 8,22 11,11 11,93 7,38 
krowy 8,95 9,83 9,83 9,16 9,58 4,59 
jałówki > 12 m-cy 10,57 11,38 7,66 9,64 10,62 10,17 

 
Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 
 

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 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Trwa kampania wniosków na dopłaty bezpośrednie 2022, rolnicy nie spieszą się licząc na 

przedłużenie terminu wzorem lat ubiegłych. 
 Przedłużono termin składania wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. 
 Odnotowujemy duże zainteresowanie dopłatami do nawozów.  
 W ARiMR są nabory na premię dla młodych rolników, termin składania wniosków do 29 

maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

 


