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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec sierpnia 2022 r. 

 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – sierpień 2022 

 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   

I dekada 19,5 °C 

II dekada 22,6 °C 

III dekada 20,0 °C 

Średnia miesięczna 20,7 °C na wys. 2 metrów 

   
Opady m-c     

I dekada 6,4 mm 

II dekada 16,8 mm 

III dekada 35,0 mm 

Suma opadów 58,2 mm 

   
Najwyższa temperatura 04.08.2022  32,3°C 

   
Najniższa temperatura 07.08.2022  9,3°C 

 

 

I Produkcja roślinna 

 

Zboża 

W mijającym okresie na terenie całego województwa pomorskiego zakończono żniwa zbóż.  

Plony poszczególnych gatunków kształtowały się następująco: 

• pszenica ozima   6,62 t/ha 

• pszenica jara   4,66 t/ha 

• żyto  3,88 t/ha 

• jęczmień ozimy   4,96 t/ha 

• jęczmień jary 3,82 t/ha 

• owies  3,41 t/ha 

• pszenżyto ozime  4,47 t/ha 

• pszenżyto jare 3,64  t/ha 

• mieszanki zbożowe   3,40 t/ha. 

Podsumowując, warunki panujące w sierpniu sprzyjały sprawnym zbiorom ziarna o niskiej 

wilgotności. Obecnie trwają prace związane z kompleksem uprawek pożniwnych 

(podorywki/talerzowanie/gruberowanie). Na części stanowisk zastosowano również opryski 

preparatami na bazie mikroorganizmów lub nawożenie organiczne z jednoczesnym 

przykryciem.  
 

Rzepak ozimy 

W przypadku rzepaku żniwa zakończono z wynikiem 3,94 t/ha – ozimy oraz 2,28 t/ha jary. W 

tym momencie trwają również przygotowania do siewu lub siew nasion na następny sezon. 
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Zaawansowanie siewu wynosi na koniec sierpnia około 28% powierzchni zadeklarowanej 

przez producentów.  
 

Kukurydza 

W kukurydzy warunki, które sprzyjały  koszeniu zbóż niestety spowodowały na niektórych 

stanowiskach objawy stresu wodnego (rośliny skręcały się i żółkły, szczególnie na słabszych 

stanowiskach gdzie spodziewana jest mniejsza ilość kolb na roślinach). Wystąpienie opadów 

pod koniec miesiąca poprawiło kondycję zasiewów w tych lokalizacjach 

 

 

II Produkcja  

Trzoda Chlewna 

Europa i Świat: Chiny zaczęły ponownie zamawiać w Europie więcej mięsa- m.in. w Danii i 

Francji. Trwają rozmowy z Koreą Południową nt. uznania unijnego projektu regionalizacji 

ASF dla wszystkich państw członkowskich. Jeśli zostaną wprowadzone nowe przepisy 

formalne i procedury zatwierdzania- Niemcy będą mogły ponownie eksportować tam 

wieprzowinę. 

Zmniejszył się natomiast eksport wieprzowiny ze Stanów Zjednoczonych. Duże znaczenie dla 

tego zjawiska ma spadek sprzedaży do Chin, Japonii, Kanady, Korei Południowej, na Filipiny 

oraz do Ameryki Środkowej i Południowej. Wyjątkiem jest Meksyk- tam wyeksportowano o 

18% wieprzowiny więcej. 

Ukraina informuje, że uda jej się zwiększyć tegoroczne zbiory, a handel zbożami odbywa się 

póki co bez zakłóceń. Możemy spodziewać się więc spadków cen zbóż na giełdach oraz 

stabilizacji na rynku paszowym. 

Dania: W ostatni czwartek sierpnia, na duńskiej giełdzie warchlaków odnotowano trzecią 

podwyżkę z kolei. Prosiaki o statusie negatywnym PRRS wyceniono na 415,00 DKK/szt, o 

statusie pozytywnym na 390,00 DKK/szt., natomiast konwencjonalne na 375,00 DKK/szt- w 

porównaniu do cen z poprzedniego tygodnia, odnotowano wzrost o 25,00 DKK/szt. 

Wzrasta też cena duńskich tuczników. Stawka ustalona na ostatni tydzień sierpnia za świnie 

rzeźne w przedziale wagowym wbc 72,00-96,90 kg to 12,40 DKK/kg (wzrost o 0,30 DKK/kg 

w stosunku do poprzedniego tygodnia). W przeliczeniu na złotówki daje to 7,93 zł/kg w 

klasie E. 

Niemcy: Na dużej giełdzie niemieckiej, 24 sierpnia odnotowano trzecią podwyżkę z rzędu. W 

przeciągu dwóch tygodni wartość niemieckich tuczników wzrosła o 10,8%, czyli o 0,20 

EUR/kg (klasa E wbc). Ustalono, że przez kolejny tydzień cena świń rzeźnych klasy E będzie 

wynosiła 2,05 EUR/kg- aktualna stawka jest na rekordowo wysokim poziomie. Wymieniona 

cena w przeliczeniu na złotówki daje 9,38 zł/kg. 

Polska: Trwa weryfikacja wniosków złożonych do ARiMR w ramach „Nadzwyczajnej 

pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. O pomoc mogli ubiegać się producenci 

trzody, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. zgłoszono 

urodzenia świń. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł. O wsparcie 

ubiegało się ponad 18tys. rolników, a do 22 sierpnia wypłacono blisko 53 mln zł. 

Warchlaki: W ostatnim tygodniu sierpnia ceny 30-kilogramowych duńskich warchlaków  

wynoszą od 278,00 do 376 zł/szt. Średnia cena za „duńczyka” w przedziale wagowym 25-30 

kg to 335,31 zł/szt. (tydzień wcześniej 313,08 zł/szt.). „Holender” w wadze 21-25 kg kosztuje 

317,00-345,00 zł/szt. (średnio 329,00 zł/szt.; tydzień wcześniej 325,00 zł). 
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Warchlaki krajowe w wadze 20 kg kosztują od 250,00 do 300,00 zł/szt. (średnio 276,67 

zł/szt.). Cena prosiaków o wadze 30 kg kształtuje się na poziomie 300,00-370,00 zł/szt. 

(średnio 335,43 zł/szt., tydzień wcześniej: 315,45 zł). 

Tuczniki: Odnotowujemy podwyżki ceny świń, chociaż nie tak duże jak za naszą zachodnią 

granicą. Ceny skupu tucznika uzyskane w ostatni poniedziałek sierpnia z ubojni, zakładów 

mięsnych i innych źródeł krajowych wahają się w granicach od 6,80 do 8,20 zł/kg w wadze 

żywej, natomiast na wbc w klasie E od 9,00 do 10,00 zł/kg. Średnia cena w wadze żywej to 

aktualnie 7,51 zł/kg- w przeciągu tygodnia cena wzrosła o 0,24 zł/kg. Średnia cena za klasę E 

to teraz 9,69 zł/kg. Za żywiec wieprzowy ze stref czerwonych zakłady mięsne płacą od 6,80 

do 7,50 zł/kg. 

Maciory: Ceny macior w skupach mieszą się w granicach 3,50-6,10 zł/kg (średnio 4,79 zł/kg). 
 

Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego 25.08.2022 r. 

 

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

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 7,10-7,60 10,80-13,20 -  

2 Słupsk -  -  6,00-6,10 

3 Tczew 7,30 12,50 -  

5 Starogard Gdański 7,40 7,5- 12,50 -  

5 Kościerzyna 7,40-7,50 11,00-13,50 -  

6 Chojnice 7,30-7,50 9,00 - 14,00 -  

6 Kartuzy 7,20 11,00-13,50 6,10 

7 Wejherowo 7,00 11,50-13,00 -  

8 Kwidzyn 7,40-7,80 9,00-12,00 -  

10 Sztum 6,60 9,80-13,50 -  

 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 15-21.08.2022r. 

 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 21.08.2022 14.08.2022 
Tygodniowa zmiana ceny 

[%] 

POLSKA 7,48 7,23 3,5 

REGION PÓŁNOCNY 7,41 7,18 3.3 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 7,53 7,28 3,4 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 7,44 7,18 3,5 

REGION ZACHODNI 7,50 7,22 3,8 

 
*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 

7,48 7,23 7,07 5,07 4,94 3,5% 5,8% 47,5% 51,4% 
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ZMIANA ROCZNA 

 

POLSKA 

CENA 
Roczna zmiana ceny 

[%] 
[MPC] zł/tonę 

21.08.2022 22.08.2021 

klasa S 9 651 6 689 44,3 

klasa E 9 588 6 651 44,1 

klasa U 9 282 6 356 46,0 

klasa R 8 951 6 029 48,5 

klasa O 8 167 5 186 57,5 

klasa P * * * 

S-P Razem 9 590 6 631 44,6 

 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 

-  masa poubojowa ciepła [MPC] 

 

Dane: Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, 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 lipcu br. 

wyniosła 233,67 zł/1hl i była o 2,9% wyższa od płaconej w czerwcu (227,18 zł/1hl) oraz o 56,4 % 

wyższa od  ceny z lipca 2021 r. (149,45/1hl). W naszym województwie wg GUS średnia cena 

skupu mleka w lipcu br. wyniosła 232,47 zł/1hl i była o 2,5% wyższa od ceny z czerwca (226,89 

zł/1hl) oraz o 57,7 % wyższa od ceny z lipca 2021 r. (147,41 zł/1hl). W poszczególnych powiatach 

naszego województwa ceny skupu mleka kształtowały się w granicach 1,80 – 2,47 zł/l. Jak zawsze 

cena jest zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i innych parametrów 

ustalonych przez poszczególne mleczarnie. Około 60% mleka produkowanego przez naszych 
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hodowców trafia do mleczarni z innych województw, głównie do warmińsko-mazurskiego i 

podlaskiego, gdzie ceny należą do najwyższych w kraju (miejsce wg GUS): 

1. warmińsko-mazurskie 243,51 zł/1 hl  

4. podlaskie 237,35 zł/1 hl  

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 i 2021  wg GUS. 
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 Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa w lipcu płaciły netto średnio od 7,0 

zł/1kg za wybrakowane krowy i do 14,00  zł/kg za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki. Wg informacji 

tygodniowej z dn. 26.08.2022 r. (notowania za okres: 15-21.08.2022 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, wzrosły we wszystkich kategoriach (oprócz 

bydła w wieku 8 – 12 m-cy) i kształtują się następująco (porównanie miesięczne): 

 

kategoria bydła 

cena netto zakupu waga żywa (zł/1kg) 

Polska region północny 

24.07.2022 21.08.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

24.07.2022 21.08.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

bydło ogółem 10,75 11,34 5,49 10,2 10,8 5,88 

bydło 8-12 m-cy 12,02 10,39 -13,56 - - 0,00 

byki 12-24 m-ce 11,39 12,24 7,46 11,06 12,04 8,86 

byki > 24 m-cy 11,31 12,24 8,22 11,09 12,25 10,46 

krowy 9,44 9,63 2,01 9,26 9,47 2,27 

jałówki > 12 m-cy 11,23 11,58 3,12 10,39 10,9 4,91 

 

Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 

 

kategoria bydła 

cena netto zakupu waga żywa (zł/1kg) 

Polska region północny 

26.06.2022 24.07.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

26.06.2022 24.07.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

bydło ogółem 10,89 10,75 -1,29 10,44 10,2 -2,30 

bydło 8-12 m-cy 10,18 12,02 18,07 - - 0,00 

byki 12-24 m-ce 11,49 11,39 -0,87 11,28 11,06 -1,95 

byki > 24 m-cy 11,35 11,31 -0,35 11,26 11,09 -1,51 

krowy 9,55 9,44 -1,15 9,39 9,26 -1,38 

jałówki > 12 m-cy 11,23 11,23 0,00 10,65 10,39 -2,44 

 

 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 

✓ Do 30 września 2022 r. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na 

realizację zadań związanych z działalnością statutową. 

✓ W dniu 31 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan 

Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

✓ 31 sierpnia 2022 r. upłynął termin składania przez producentów rolnych wniosków o 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do 

produkcji rolnej. 

✓ Pracownicy biur powiatowych pomagają rolnikom w wypełnieniu wniosków dot. 

maksymalnych dawek  azotu, planów nawozowych i innych wynikających z działań PROW. 

✓ Rolnicy przygotowują pola do ziewu ozimin. 


