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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec października 2022 r. 

 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – październik 2022 

 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   

I dekada 11 °C 

II dekada 11 °C 

III dekada 12,1 °C 

Średnia miesięczna 11,3 °C na wys. 2 metrów 

   
Opady m-c     

I dekada 4,4 mm 

II dekada 2,8 mm 

III dekada 4,0 mm 

Suma opadów 11,2 mm 

   
Najwyższa temperatura 17.10.2022  21,3°C 

   
Najniższa temperatura 21.10.2022  0,8°C 

 

 

I Produkcja roślinna 

 

Zboża: 

W październiku dokończono siew wszystkich gatunków ozimych również na stanowiskach po 

późnych przedplonach. Plantacje posiane w optymalnym terminie są obecnie obiektem 

zabiegów herbicydowych skierowanych przeciwko miotle zbożowej i zimującym chwastom 

dwuliściennym. Zaawansowanie rozwoju roślin w zależności od regionu jest istotnie 

zróżnicowane. Zasiewy które założono w połowie września powoli wchodzą w fazę 

krzewienia natomiast te posiane późno dopiero szpilkują. Mokra i ciepła pogoda 

spowodowała wystąpienie pierwszych objawów porażenia sprawcami chorób (szczególnie 

mączniak prawdziwy w zasiewach jęczmienia) 
 

Rzepak ozimy: 

Zasiewy rzepaku obecnie znajdują się w fazie rozety. Stan zaawansowania wzrostu plantacji 

jest znacząco zróżnicowany. Większość pól zasianych w sierpniu w tym momencie buduję 

rozetę składającą się z 4-6 liści. W kwestii wykonanych zabiegów większość rolników 

wykonała zabieg herbicydowy przeciwko samosiewom zbóż a następnie zabieg fungicydowy 

najczęściej połączony z aplikacją mikroelementów.  W kwestii ochrony plantacji prowadzony 

monitoring fitopatologiczny wykazał objawy żerowania szkodników tj. śmietki i pchełki 

rzepakowej oraz ślimaków. W kwestii sprawców chorób na liściach w niektórych 

lokalizacjach zauważono pierwsze symptomy szarej pleśni.    
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Kukurydza: 

Trwają prace związane ze zbiorem kukurydzy kiszonkowej oraz w niektórych regionach 

pierwsze pola są również zbierane na ziarno.  W przypadku pierwszego z typów użytkowych 

poziom plonowania kształtuje się na poziomie średnio 52 t/ha natomiast zbiory ziarna około 

8,5 t/ha. Zaawansowanie  zbioru kukurydzy ziarnowej obecnie kształtuję się na poziome 23% 

w związku z czym poziom plonowania ziarna może jeszcze ulec zmianie. 
 

II Produkcja  

Trzoda Chlewna 

Europa i Świat: Inwentaryzacja stada trzody chlewnej wskazuje, że podaż świń gotowych do 

uboju zmniejszy się nawet w krajach o największej produkcji wieprzowiny. Wyjątkiem jest 

Hiszpania- tam podaż rośnie w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. 

Największy spadek przewiduje się w Polsce, Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii. W Unii 

Europejskiej i Wielkiej Brytanii analitycy spodziewają się spadku produkcji wieprzowiny o 4-

5% rok do roku do 2022 roku. 

Spadek spowodowany jest głównie ujemnymi marżami w wyniku inflacji kosztów (pasze i 

energia). Popyt na wieprzowinę znajduje się pod presją ze względu na wyższe ceny dla 

konsumentów i niższy wolumen eksportu do Chin. 

Wznowienie eksportu do Korei Południowej z krajów dotkniętych afrykańskim pomorem 

świń (ASF), po uznaniu przez Koreę Południową zasady regionalizacji, ma nastąpić dopiero 

w 2023 roku. 

Spadki cenowe objęły wiele krajów: Belgia (-10₵), Austria (-10₵), Holandia (-8₵), Francja (-

6₵), Hiszpania (-2₵) – według informacji ISN. Wiele rzeźni zdecydowanie obniżyło liczbę 

ubojów. W tej sytuacji producenci niechętnie wstawiają prosięta, co komplikuje i tak trudną 

sytuację producentów. 

 

Dania: Ustalono, że w dniach 28 października - 3 listopada 2022 za duńskie tuczniki w 

przedziale wagowym WBC 72,00 - 96,90 kg obowiązywać będzie cena 12,40 DKK/kg. W 

porównaniu do notowania sprzed tygodnia, stawka się nie zmieniła. 

Ceny obowiązujące na duńskiej giełdzie warchlaków, w ostatni czwartek października 

kształtują się następująco: 

• prosiaki o statusie negatywnym 395,00 DKK/szt.,  

• warchlaki o statusie pozytywnym na 360,00 DKK/szt., 

• konwencjonalne 345,00 DKK/szt. 

Niemcy: Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują drastyczny spadek 

niemieckiej produkcji wieprzowiny w wyniku redukcji krajowego pogłowia świń. Od czasu, 

kiedy Federalny Urząd Statystyczny zaczął rejestrować dane dotyczące uboju w 1993 roku, 

nie odnotowano tak wyraźnego regresu. 

W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku w Niemczech wyprodukowano o 9,7% mniej 

wieprzowiny niż w roku poprzednim. W ciągu dziesięciu lat liczba hodowców trzody 

chlewnej na południu Niemiec spadła o 45 procent. 

Na małej giełdzie niemieckiej, w ostatni piątek października odbyła się piąta z rzędu licytacja 

zakończona zerową sprzedażą. Na 11 ostatnich aukcji, tylko dwie przyniosły jakąkolwiek 

sprzedaż. 
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Cena tuczników na dużej niemieckiej giełdzie wynosi 1,90 EUR za kg przy tuszy 57% (9,07 

zł) i jest to zdecydowanie za mało aby mówić o jakiejkolwiek opłacalności. 

 

Polska: Z danych ARiMR z 10 października 2022 r. wynika, że liczba zarejestrowanych stad 

trzody chlewnej w Polsce wynosi 59,2 tys. Oznacza to aż 2 347 (3,81%) mniej stad niż 3 

miesiące temu. W trzecim kwartale dziennie ubywało 24 stad. Obecnie jest w Polsce o 

połowę mniej hodowli trzody niż było ich niezupełnie 3 lata temu. W ostatnim kwartale ubyło 

w Polsce 291 tysięcy świń, podczas gdy od początku roku ubyło ich 707 tys. sztuk. 

Warchlaki: W ostatni dzień października, ceny warchlaków z Danii w wadze 30 kg wahały się 

w granicach od 270,00 zł/szt. za kastrata do 365,00 zł/szt. za najwyższy status zdrowotny. 

Średnia wystawiana cena za "duńczyka" na portalu CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 

25-30 kg to 319,87 zł/szt. 

Warchlaki z krajowych ferm, w wadze 20 kg kosztowały w granicach od 250,00 do 310,00 

zł/szt. Średnia cena: 271,25 zł/szt. Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylowały cenowo w 

granicach: 290,00 - 365,00 zł/szt. Cena średnia: 327,14 zł/szt. 

"Holendra" w wadze 21 - 25 kg był wystawiany w przedziale cenowym 280,00-300,00 przy 

średniej stawce 290,00 zł/szt. Przed miesiącem było to 321,67 zł/szt. 

Tuczniki: Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane 31.10.2022 r. z ubojni, zakładów mięsnych 

oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 6,00 do maksymalnie 7,70 zł/kg w 

wadze żywej, a na wbc w klasie E: 8,00 - 9,40 zł/kg. Średnia cena w wadze żywej wynosi 

aktualnie 6,75 zł/kg (na podstawie 40 cenników firmowych). Za żywiec wieprzowy zakłady 

skupujące świnie ze stref czerwonych proponują w granicach 6,00-7,20 zł/kg. Średnia cena 

wystawiana za E klasę (na bazie 26 cenników firmowych) wynosi 8,81 zł/kg.. 

Maciory: Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 4,00-5,30 zł/kg. 
 

Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego 27.10.2022 r. 

 

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

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 6,40-6,80 10,00-12,40 - 

2 Słupsk - - 4.50-4.90 

3 Tczew 6,70 11,50 - 

5 Starogard Gdański 6,60 7,50-12,50 - 

5 Kościerzyna 6,60 10,00 - 13,00 - 

6 Chojnice 6,60-6,70 8,50 - 14,00 - 

6 Kartuzy 6,60 10,00-12,50 5,00-5,50 

7 Wejherowo 7,50 11,00 - 

8 Kwidzyn 6,80 - - 

10 Sztum - 10,00-11,60 - 
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 17-23.10.2022r. 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 23.10.2022 16.10.2022 
Tygodniowa zmiana ceny 

[%] 

POLSKA 7,21 7,31 -1,4 

REGION PÓŁNOCNY 7,17 7,29 -1,7 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 7,23 7,34 -1,6 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 7,22 7,28 -0,9 

REGION ZACHODNI 7,21 7,29 -1,1 

 
*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. 

 

CENY ZAKUPU ŚWIŃ RZEŹNYCH 

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 

7,21 7,31 7,88 4,10 4,42 -1,4% -8,5% 75,9% 63,2% 

 

ZMIANA ROCZNA 

POLSKA 

CENA   Roczna 
zmiana ceny 

[%] 
[MPC] zł/tonę 

23.10.2022 24.10.2021 

klasa S 9 328 5 337 74,8 

klasa E 9 252 5 285 75,1 

klasa U 8 932 4 994 78,8 

klasa R 8 570 4 686 82,9 

klasa O 7 633 3 870 97,3 

klasa P * * * 

 S-P Razem 9 244 5 260 75,7 

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

-  masa poubojowa ciepła [MPC] 

 
Makroregiony(Regiony) skupu świń rzeźnych wg EUROP: 

Makroregion Północny: województwa - kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie. 

Makroregion Środkowo-wschodni: województwa - łódzkie, mazowieckie, podlaskie. 

Makroregion Południowo-wschodni: województwa - lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. 

Makroregion Zachodni: województwa - dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie. 

 

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - Dane Biuletynu „Rynek zbóż” i „Rynek 

wieprzowiny” Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Organizacji Rynków 

Rolnych 00-930 Warszawa ul. Wspólna 3. 
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Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w 

sierpniu br. wyniosła 238,97 zł/1hl i była wyższa o 2,3% wyższa od płaconej w lipcu 

(233,67 zł/1hl) oraz o 58,8 % wyższa od  ceny z sierpnia 2021 r. (150,52/1hl). W naszym 

województwie wg GUS średnia cena skupu mleka w sierpniu br. wyniosła 236,48 zł/1hl i 

była o 1,72% wyższa od płaconej w lipcu br. (232,47 zł/1hl) oraz o 58,8 % wyższa od ceny 

z sierpnia 2021 r. (148,89 zł/1hl). W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny 

skupu mleka kształtowały się w granicach 2,05 – 2,65 zł/l. Jak zawsze cena jest 

zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i innych parametrów 

ustalonych przez poszczególne mleczarnie. Wiele gospodarstw produkujących mleko 

dostarcza je 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  

3. podlaskie 237,35 zł/1 hl  

 

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 we wrześniu br. płaciły netto 

średnio od 7,0 do 10 zł/1kg za wybrakowane krowy i od 9,8 do 13,00  zł/kg za sztuki ras 

mięsnych i ich krzyżówki. Wg informacji tygodniowej z dn. 27.10.2022 r. (notowania za 

okres: 17-23.10.2022 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 w większości kategorii spadły kształtują się następująco (porównanie 

miesięczne): 

 

kategoria bydła 

cena netto zakupu waga żywa (zł/1kg) 

Polska region północny 

29.09.2022 27.10.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

29.09.2022 27.10.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

bydło ogółem 10,95 10,92 -0,27 10,59 10,41 -1,70 

bydło 8-12 m-cy 11,37 11,68 2,73 -   0,00 

byki 12-24 m-ce 11,79 11,79 0,00 11,69 11,52 -1,45 

byki > 24 m-cy 11,73 11,71 -0,17 11,62 11,53 -0,77 

krowy 9,36 9,44 0,85 9,34 9,34 0,00 

jałówki > 12 m-cy 11,47 11,45 -0,17 10,99 10,79 -1,82 
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Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 

 

kategoria bydła 

cena netto zakupu waga żywa (zł/1kg) 

Polska region północny 

21.08.2022 29.09.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

21.08.2022 29.09.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

bydło ogółem 11,34 10,95 -3,44 10,8 10,59 -1,94 

bydło 8-12 m-cy 10,39 11,37 9,43 - - 0,00 

byki 12-24 m-ce 12,24 11,79 -3,68 12,04 11,69 -2,91 

byki > 24 m-cy 12,24 11,73 -4,17 12,25 11,62 -5,14 

krowy 9,63 9,36 -2,80 9,47 9,34 -1,37 

jałówki > 12 m-cy 11,58 11,47 -0,95 10,9 10,99 0,83 

 

 

 

 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 

✓ Doradcy pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków na "Ogólnopolski program 

regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie”  

✓ Od 17 października ruszył nabór wniosków o objęcie wsparciem wymiany dachu z 

eternitu 2022 w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Nabór potrwa do 15 listopada 

2022 r. 

✓ 31 października był ostatnim dniem na złożenie wniosków o przyznanie pomocy w 

ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”. Pomoc, finansowana była z budżetu 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polega na dopłacaniu 

przez ARiMR do ubezpieczeń zwierząt gospodarskich - drobiu, świń lub bydła. 


