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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec maja 2022 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – maj 2022 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 10,6 °C 
II dekada 13,4 °C 
III dekada 11,7 °C 
Średnia miesięczna 11,9 °C na wys. 2 metrów 

Opady m-c   
I dekada 1 mm 
II dekada 5 mm 
III dekada 49,8 mm 
Suma opadów 55,8 mm 

Najwyższa temperatura 19.05.2022  25,7°C 

Najniższe temperatura 18.05.2022  0,4°C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Maj był miesiącem w którym pogłębił się stan suszy glebowej. W zasiewach zbóż jarych i niektórych 
stanowiskach ozimych widoczne są symptomy stresu roślin  (redukcja wzrostu, zwijanie blaszek 
liściowych, zżółknięcie). Ostatnie dni miesiąca przyniosły opady atmosferyczne, jednakże 
w niektórych lokalizacjach mogą już nie przynieść pozytywnego skutku. Kolejnym zjawiskiem, które 
wystąpiło w maju były przymrozki nocne, które spowodowały uszkodzenia niektórych plantacji 
szczególnie tam gdzie wykonywano opryski herbicydowe. W kwestii agrotechniki w analizowanym 
okresie wykonano w zbożach jarych zabieg redukcji zachwaszczenia natomiast w oziminach zabiegi 
fungicydowe T1 oraz T2. Kondycja zasiewów po opadach na chwilę obecną jest trudna do określenia.  
Rzepak ozimy 
Rzepak ozimy w ostatnich dniach miesiąca znajdował się w fazie od  pełnego kwitnienia, do opadania 
płatków. Większości plantacji jest w dość dobrej kondycji chociaż można też znaleźć zasiewy 
z uszkodzeniami mrozowymi. Z racji niskich temperatur nocnych zmniejszyła się liczebność 
słodyszka rzepakowego, chowaczy i pryszczarka.   Jednakże pewnym jest iż wzrost temperatur 
i wilgotności spowoduje ich gradację.  W tym momencie koniecznym jest zabieg skierowany 
przeciwko zgniliźnie twardzikowej.  
Kukurydza 
Kukurydza została w mijającym okresie posiana. Obecnie jest w fazie od wchodów do 2-3 liści. 
Większość rolników wykonuje obecnie zabieg regulacji zachwaszczenia.  
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II Produkcja  
Trzoda Chlewna 
Europa i Świat: Mimo sezonu grillowego, który co roku przynosił wzrost popytu na wieprzowinę 
i dawał impuls do podwyżek cen świń, tym razem tak się nie stało. Podaż i popyt znajdują się we 
względnej równowadze w większości krajów unijnych. Dostawy żywca do rzeźni są coraz mniejsze, 
jednocześnie spada zapotrzebowanie rynku na żywiec wieprzowy. 
W Hiszpanii presja na ceny żywca stopniowo maleje, o czym świadczy spadająca waga ubojowa 
tuczników. W Danii, po wzrostach w trzecim tygodniu maja, ceny zatrzymały się. W Holandii 
i Austrii również niska, jak na ten okres, sprzedaż w sieciach handlowych. Nie pobudza to cen skupu 
do zmian (źródło: ISN). 
Potwierdzone ognisko ASF u świń w południowo – zachodnich Niemczech nie będzie miało wpływu 
na cenę skupu żywca, o ile wirus nie przedostanie się do Francji. 
Dania: Stawki na duńskiej giełdzie prosiaków rozpoczynały maj na poziomie 410 DKK/szt. (PRRS 
negatywny), a kończą go stawką niższą o 80 DKK/szt., co oznacza spadek o 19,5%.  
Informacja dotyczy stawek za zwierzęta w wadze 30 kg.  
Ceny warchlaków w Danii podyktowane na okres od 27.05.2022 do 02.06.2022 wynoszą (warchlak  
30 kg o statusie): 

 PRRS negatywny 330,00 DKK/szt (204,60 zł/szt, względem 205,89 zł/szt z 19.05.2022), 
 PRRS pozytywny 310,00 DKK/szt (192,20 zł/szt, względem 193,41 zł/szt z 19.05.2022), 
 konwencjonalny 295,00 DKK/szt (182,90 zł/szt, względem 184,05 zł/szt z 19.05.2022). 

Niemcy: Rzeźnie ograniczyły liczbę dni ubojowych- podobnie jak w Danii. Pomimo tego presja na 
ceny żywca stopniowo maleje. Sytuacja nie uległa zmianie na tyle, aby zmienić notowania tuczników. 
Od 25 maja przez kolejny tydzień w Niemczech obowiązuje cena 1,80 €/kg (wbc).  
Potwierdzone ognisko ASF u świń w południowo – zachodnich Niemczech nie będzie miało wpływu 
na cenę skupu żywca, o ile wirus nie przedostanie się do Francji. 
W ostatni wtorek maja miała miejsce czternasta z rzędu licytacja tuczników na małej niemieckiej 
giełdzie, która nie przyniosła żadnego rozstrzygnięcia. Wystawiono 650 świń w 4 partiach i nie 
sprzedano ani jednego tucznika. Po raz ostatni sprzedaż odnotowano 8 kwietnia i wtedy cena wyniosła 
1,97 EUR/kg (klasa E wbc). 
Polska: Na krajowym rynku wyraźnie widać niepewność i obawy konsumentów związane 
z rosnącymi cenami i inflacją. Zaczął się okres komunii i wesel, ale na wzrosty cen skupu przekłada 
się to tylko symboliczne. Ubojnie średnio za kl. E płacą 8,20 zł/kg (+0,10 t/t). Powrót do 
zdecydowanych trendów wzrostowych w cennikach zakładów mięsnych za żywiec krajowy jest 
utrudniony przez import tuczników i wieprzowiny głównie z Niemiec.  
Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w ostatni poniedziałek maja z ubojni, zakładów mięsnych oraz 
innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 5,50 do maksymalnie 6,80 zł/kg w wadze żywej, 
na wbc w klasie E: 7,70 - 8,60 zł/kg. Za żywiec wieprzowy zakłady skupujące świnie ze stref 
czerwonych proponują od 5,50 zł/kg do 6,30 zł/kg.  
Średnia cena dyktowana za klasę E (na bazie 25 cenników firmowych) wynosi 8,22 zł/kg, co 
w stosunku do notowania sprzed tygodnia oznacza wzrost o 0,13 zł/kg. Przed rokiem (31.05.2021) 
obowiązywała przeciętna stawka 6,94 zł/kg.  
 Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,00-4,50 zł/kg (średnia 3,51 zł/kg na podstawie 
informacji z 26 firm, przy stawce 3,47 zł/kg odnotowanej przed tygodniem). 
W porównaniu do ubiegłego tygodnia, ceny warchlaków krajowych i importowanych nieznacznie 
spadły. W ostatni poniedziałek maja polskie fermy oferowały warchlaki w wadze 20 kg w cenie od 
190,00 do 280,00 zł/szt. Średnia cena: 232,31 zł/szt wobec 233,08 zł/szt w tygodniu poprzednim. 
Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylowały cenowo w granicach: 220,00 - 315,00 zł/szt. Cena 
średnia: 276,04 zł/szt (przed tygodniem 279,30 zł/szt). Ceny warchlaków z Danii w wadze 30 kg 
wahały się w granicach od 180,00 zł/szt. za kastrata do 312,00 zł/szt. za najwyższy status zdrowotny. 
Średnia cena wystawiana za "duńczyka" na portalu CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 25-30 kg 
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to 250,15 zł/szt. wobec 250,21 zł/szt. tydzień wcześniej. "Holender" w wadze 21 - 25 kg to koszt 
mieszczący się w przedziale cenowym 190,00-290,00 przy średniej stawce 250,00 zł/szt.  
 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego 26.05.2022 r. 
 

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

1 Człuchów 6,00-6,40 10,30-12,70 - 
2 Słupsk - - 6,20 
3 Tczew 6,00 11,00-12,00 - 
4 Starogard Gdański 6,00 7,50-12,50 - 
5 Kościerzyna 6,00 10,20-14,00 - 
6 Chojnice 6,00 - 6,10 8,00-13,00 - 
7 Kartuzy 5,70 12,00-14,00 6,20 
8 Wejherowo 6,50 12,00 - 
9 Kwidzyn 5,40*-6,00 - - 

10 Sztum 5,80 10,00-13,00 - 
* cena w strefie objętej ograniczeniami I ASF(niebieskiej) 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 16-20.05.2022r. 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 22.05.2022 2022-05-15 Tygodniowa zmiana ceny [%] 

POLSKA 6,48 6,46 0,4 

REGION PÓŁNOCNY 6,53 6,52 0,0 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 6,49 6,46 0,4 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 6,50 6,49 0,1 

REGION ZACHODNI 6,44 6,40 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 6,48 6,46 6,75 5,51 4,88 0,4% -3,9% 17,6% 32,9% 

 
ZMIANA ROCZNA 

POLSKA 
CENA 

 Roczna zmiana ceny 
[%] 

[MPC] zł/tonę 
22.05.2022 23.05.2021 

klasa S 8 409 7 157 17,5 
klasa E 8 318 7 093 17,3 
klasa U 7 989 6 769 18,0 
klasa R 7 658 6 414 19,4 
klasa O 6 807 5 581 22,0 
klasa P * * * 
 S-P Razem 8 312 7 066 17,6 

*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 
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Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce 
w kwietniu br. wyniosła 213,47 zł/1hl i była o 8,6% wyższa od ceny z marca (196,48 
zł/1hl) oraz o 40 % wyższa od  ceny z kwietnia 2021 r. (152,27/1hl). W naszym 
województwie wg GUS średnia cena skupu mleka kwietniu br. wyniosła 211,42 zł/1hl 
i była wyższa od ceny płaconej w marcu (195,69 zł/1hl) oraz o 42,16 % wyższa od ceny 
z kwietnia 2021 r. (148,72 zł/1hl). Część naszych producentów dostarcza mleko do 
mleczarni z województwa warmińsko-mazurskiego  
i podlaskiego gdzie ceny są najwyższe w kraju (wg GUS): 

1. warmińsko-mazurskie 225,51 zł/1 hl  
2. podlaskie 223,90 zł/1 hl 

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 kwietniu płaciły netto średnio 
od 8,5 za wybrakowane krowy do 13,60  zł/kg za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki. 
Wg informacji tygodniowej z dn. 26.05.2022 r. (notowania za okres: 16-22.05.2022 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 

24.04.2022 22.05.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

24.04.2022 22.05.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

bydło ogółem 11,35 11,52 1,50 10,75 10,75 0,00 
bydło 8-12 m-cy 11,39 11,63 2,11 - - 0,00 
byki 12-24 m-ce 12,23 12,33 0,82 11,93 11,88 -0,42 
byki > 24 m-cy 12,24 12,21 -0,25 11,93 11,9 -0,25 
krowy 9,83 10,03 2,03 9,58 9,71 1,36 
jałówki > 12 m-cy 11,38 11,62 2,11 10,62 10,68 0,56 
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Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 
 

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 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Kampania wniosków na dopłaty bezpośrednie 2022 zakończona, doradcy PODR wypełnili 

9965 wniosków. 
 Doradcy przekazują hodowcom drobiu wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 31.03.2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

 Obserwujemy średnie zainteresowanie trwającymi naborami na Restrukturyzację Małych 
Gospodarstw i premię dla Młodego Rolnika. Zainteresowane osoby mają kłopot aby osiągnąć 
wymaganą ilość punktów. 

 


