
 

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 
83-422 Nowy Barkoczyn 

tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 
e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl 

NIP 583-28-80-729,  REGON 003003186 
BDO: 000454341 

 

 
 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 

Lubań, 04.07.2022 r. 
 
 
 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec czerwca 2022 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – czerwiec 2022 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 16 °C 
II dekada 16 °C 
III dekada 18 °C 
Średnia miesięczna 16,7 °C na wys. 2 metrów 

Opady m-c     
I dekada 4,8 mm 
II dekada 19,4 mm 
III dekada 12,4 mm 
Suma opadów 36,6 mm 

Najwyższa temperatura 27.06.2022  30,3°C 

Najniższa temperatura 05.06.2022  6,6°C 
 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Zasiewy zbóż jarych w czerwcu w większości przypadków znajdowały się w fazie kłoszenia. 
Wystąpienie opadów atmosferycznych znacznie poprawiło wzrost i rozwój roślin. W przypadku 
ozimin plantacje wszystkich gatunków zakończyły obecnie proces kwitnienia. W kwestii ochrony 
zboża jare w przeważającej większości zabezpieczane zostały zabiegiem fungicydowym, natomiast 
w przypadku ozimin konieczny był również oprysk przeciwko skrzypionkom. W obecnym czasie 
należy zwrócić uwagę na monitoring plantacji pod kątem wystąpienia chorób kłosa. Negatywnymi 
zjawiskami jakie wystąpiły w ostatnich dniach czerwca były burze wraz z ulewnymi deszczami, które 
w niektórych lokalizacjach spowodowały wyleganie części zasiewów.  
Rzepak ozimy 
Rośliny rzepaku ozimego obecnie znajdują się w fazie zawiązywania łuszczyn. Część z plantatorów 
niestety przewiduje niższe plony z powodu uszkodzeń mrozowych, jakie nastąpiły w maju. 
W przypadku zagadnień ochrony można stwierdzić, iż chłodniejsze temperatury wiosenne 
spowodowały mniejszą niż w ubiegłych latach gradację szkodników tj. słodyszki, chowacze i 
pryszczarki. Pomimo mniejszej liczebności tych agrofagów koniecznym było wykonanie zabiegów 
insektycydowych.  
Kukurydza: 
Plantację kukurydzy na terenie województwa pomorskiego są bardzo zróżnicowane w ostatnich dniach 
miesiąca. Można zauważyć zarówno pola, gdzie kukurydza jest w fazie 3 liści, jak również jest dużo 
plantacji o znacznym zaawansowaniu wzrostu, gdzie ilość wykształconych liści zawiera się w 



 
 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 
 

przedziale od 9 do 12. Kolejną cechą jest duża nierównomierność w obrębie samych plantacji 
(widoczne schodkowanie – obok siebie sąsiadujących roślin). Przyczyną takiego zjawiska może być 
bardzo długi okres wschodów roślin (do 3 tyg.) i wystąpienie w tym czasie lokalnych przymrozków.  
W kwestii agrotechniki większość plantatorów wykonała już oprysk herbicydem. W tej chwili 
planowane są zabiegi odżywiania dolistnego mikroelementami.  
II Produkcja  
Trzoda Chlewna 
Europa i Świat: Na europejskim rynku wieprzowiny pojawiają się oznaki ożywienia. Konsumpcja 
jest jednak nadal na niskim poziomie. Pogoda obecnie sprzyja i powinna stymulować popyt. 
Belgia nadal zmaga się ze skutkami wirusa ASF, pomimo tego, że już w grudniu 2020 roku uzyskała 
status kraju wolnego od ASF. Wiele krajów nadal zamyka swoje granice na belgijską wieprzowinę- 
szczególnie Chiny, Tajwan, Australia i Białoruś. 
W Chinach ceny świń rzeźnych osiągają próg rentowności. Ceny trzody, w porównaniu z marcem br. 
wzrosły o 43% i obecnie wynoszą 16,64 CNY/kg żywej wagi (2,36 EUR/kg). Koszty zakupu oraz 
produkcji pasz także wzrosły, jednak według wyliczeń ekspertów, próg rentowności wynosi  
ok 15 CNY/kg (2,13 EUR), zatem został już wyraźnie przekroczony. 
Dania: Na duńskim rynku trzody obserwuje się impulsy do podwyżek. Jednak ceny warchlaków 
utrzymują niezmieniony poziom. Za sprawą zmian kursu waluty, w przeliczeniu na złotówki, stawki 
wzrosły w porównaniu do notowań z zeszłego tygodnia o ok. 2 zł/szt. 
Ceny 30-kilogramowych warchlaków w Danii w ostatnim tygodniu czerwca, o statusie: 

 PRRS negatywny- 330,00 DKK/szt (208,92 zł/szt, wobec 206,91 zł/szt z 16.06.2022), 
 PRRS pozytywny- 310,00 DKK/szt (196,26 zł/szt, względem 194,37 zł/szt z 16.06.2022), 
 Konwencjonalny- 295,00 DKK/szt (186,76 zł/szt, względem 184,97 zł/szt z 16.06.2022). 

W końcówce czerwca duńskie tuczniki w przedziale wagowym WBC 72,00 - 96,90 kg kosztują  
11,10 DKK/kg. W porównaniu do stawek sprzed tygodnia, cena się nie zmieniła. Aktualna stawka 
obowiązuje w Danii od 13 maja br. Po przeliczeniu na złotówki po kursie korony duńskiej 1 DKK = 
0,6331 PLN (kurs NBP z 23.06.2022 r.) wychodzi 7,03 zł za 1 kg tucznika w klasie E.  
Niemcy: W Niemczech dramatycznie spada liczba producentów trzody chlewnej. Jednocześnie 
zmniejsza się też pogłowie świń. Między majem 2021 a majem 2022r. grono hodowców trzody 
skurczyło się o ok. 1900 gospodarstw. Liczba ta stanowi ok 10% wszystkich gospodarstw. Populacja 
świń w Niemczech jest obecnie najmniejsza od 30 lat. 
Poprawiła się sytuacja na małej niemieckiej giełdzie. Co prawda cena tuczników nie wzrosła, ale za to 
odnotowano komplet sprzedanych świń. Taka sytuacja ostatni raz miała miejsce 11 marca br. Cena 
tuczników w klasie E (wbc), ustalona podczas aukcji w ostatni wtorek czerwca, wynosi 1,93 EUR/kg. 
Po przeliczeniu na złotówki (po kursie EUR z 28.06.2022 = 4,7004 zł) cena tuczników na małej 
niemieckiej giełdzie wynosi 9,07 zł/kg (klasa E wbc). 
Polska: Zakłady mięsne na rynku krajowym zaczynają gorączkowo poszukiwać surowca do uboju, co 
wiąże się z niewielkim wzrostem cen skupu. Średnia cena skupu w klasie E wynosi obecnie 8,60 zł/kg 
(+ 20 groszy) w stosunku do ubiegłego tygodnia. Ceny za żywiec wieprzowy nie rosną jednak 
w tempie, które zadowoliłoby rolników i nadal nie pozwalają na godny zarobek. Ograniczona podaż 
i sezon grillowy powinny przynieść dalsze wzrosty cen skupu żywca. 
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Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w ostatni poniedziałek czerwca z ubojni, zakładów mięsnych 
oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 6,00 do maksymalnie 7,30 zł/kg w wadze 
żywej, a na wbc w klasie E: 8.00 - 9,00 zł/kg. Średnia cena w wadze żywej wynosi aktualnie 6,58 
zł/kg (na podstawie 43 cenników firmowych). Za żywiec wieprzowy zakłady skupujące świnie ze stref 
czerwonych proponują od 6,10 zł/kg do 6,30 zł/kg. Średnia cena proponowana za klasę E wynosi 8,61 
zł/kg. Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,00-4,50 zł/kg (średnia 3,69 zł/kg na podstawie 
informacji z 26 firm) 
Ceny warchlaków z Danii w wadze 30 kg wahają się w granicach od 180,00 zł/szt. do 310,00 zł/szt. 
Średnia wystawiana cena za "duńczyka" na portalu CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 25-30 kg 
to 264,75 zł/szt. W ostatnim tygodniu czerwca polskie fermy oferują warchlaki w wadze 20 kg 
w granicach od 190,00 do 270,00 zł/szt. Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylują w granicach: 
230,00 - 315,00 zł/szt. „Holender" w wadze 21 - 25 kg kosztuje 250,00-290,00 zł. 
 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego 30.06.2022 r. 
 

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

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 6,30-6,80 10,00-12,40 - 

2 Słupsk - - 5,90-6,00 

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

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

5 Kościerzyna 6,40 - 6,50 9,50 - 12,50 - 

6 Chojnice 6,50 - 6,60 9,00 - 14,00 - 

7 Kartuzy 6,30 10,00-12,00 5,90-6,00 

8 Wejherowo 6,20 10,50 - 

9 Kwidzyn 5,80*-6,20 - - 

10 Sztum 5,90 11,00-14,00 - 
 

* cena w strefie objętej ograniczeniami I ASF(niebieskiej) 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 20-26.06.2022r. 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 26.06.2022 19.06.2022 Tygodniowa 
zmiana ceny [%] 

POLSKA 6,81 6,71 1,5 

REGION PÓŁNOCNY 6,81 6,73 1,1 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 6,86 6,74 1,7 
REGION POŁUDNIOWO-
WSCHODNI 6,74 6,66 1,2 

REGION ZACHODNI 6,77 6,67 1,5 
 

*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   

26.06.2022 27.06.2021 

klasa S 8 829 6 815 29,6 

klasa E 8 732 6 740 29,6 

klasa U 8 388 6 384 31,4 

klasa R 7 998 6 005 33,2 

klasa O 7 154 5 334 34,1 

klasa P * * * 

 S-P Razem 8 726 6 721 29,8 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
-  masa poubojowa ciepła [MPC] 
 
Dane: Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, Biuletynu „Rynek zbóż” i „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 maju 
br. wyniosła 221,11 zł/1hl i była o 3,6% wyższa od ceny z kwietnia (213,47 zł/1hl) oraz o 46 % 
wyższa od  ceny z maja 2021 r. (151,39/1hl). W naszym województwie wg GUS średnia cena 
skupu mleka w maju br. wyniosła 222,93 zł/1hl i była o 5,4% wyższa od ceny z kwietnia br. (211,42 
zł/1hl) oraz o 49,5 % wyższa od ceny maja 2021 r. (149,14 zł/1hl). W poszczególnych powiatach 
naszego województwa ceny skupu mleka kształtowały się w granicach 1,80 – 2,22 zł/l. Jak zawsze 
cena jest zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni. 60% mleka 
produkowanego przez naszych hodowców trafia do mleczarni z innych województw, głównie do 
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, gdzie ceny są najwyższe w kraju (wg GUS): 

1. warmińsko-mazurskie 229,991 zł/1 hl  
2. podlaskie 228,72 zł/1 hl 

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 i 2021  wg GUS. 

 

 
 

 

140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00
170,00
175,00
180,00
185,00
190,00
195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00cena

miesiąc

cena skupu mleka surowego w Polsce wg GUS 
(zł/100 l)

2021

2022

140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00
170,00
175,00
180,00
185,00
190,00
195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00cena

ceny skupu mleka surowgo 
w woj. pomorskim wg GUS (zł/100 l) 

2021

2022



 
 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 
 

Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa w czerwcu płaciły netto średnio od 7,5zł. za 
wybrakowane krowy do 14,00 zł/kg za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki. Wg informacji 
tygodniowej z dn. 30.06.2022 r. (notowania za okres: 20-26.06.2022 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, spadły we wszystkich kategoriach 
i kształtują się następująco (porównanie miesięczne): 

 

kategoria bydła 

cena netto zakupu waga żywa (zł/1kg) 
Polska region północny 

22.05.2022 26.06.2022 
miesięczna 

zmiana 
ceny (%) 

22.05.2022 26.06.2022 
miesięczna 

zmiana 
ceny (%) 

bydło ogółem 11,52 10,89 -5,47 10,75 10,44 -2,88 
bydło 8-12 m-cy 11,63 10,18 -12,47 - - 0,00 
byki 12-24 m-ce 12,33 11,49 -6,81 11,88 11,28 -5,05 
byki > 24 m-cy 12,21 11,35 -7,04 11,9 11,26 -5,38 
krowy 10,03 9,55 -4,79 9,71 9,39 -3,30 
jałówki > 12 m-cy 11,62 11,23 -3,36 10,68 10,65 -0,28 

 
Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 
 

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 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 27.06 skończył się termin składania wniosków do ARiMR na materiał siewny. 
 Od 16 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór 

wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dokumenty były przyjmowane w biurach 
powiatowych ARiMR do 30 czerwca 2022 r. 

 Rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że jest to  
niezgodne z prawem i grożą za to surowe  kary oraz cofnięcie dopłat  


