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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec stycznia 2023 r. 

 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – styczeń 2023 r. 

 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   

I dekada 5,0 °C 

II dekada 3,2 °C 

III dekada 1,0 °C 

Średnia miesięczna 3,1 °C na wys. 2 metrów 

   
Opady m-c     

I dekada 16,0 mm 

II dekada 7,0 mm 

III dekada 5,8 mm 

Suma opadów 28,8 mm 

   
Najwyższa temperatura 01.01.2023  12,6°C 

   
Najniższa temperatura 25.01.2023  -3,2°C 

 

 

I Produkcja roślinna 

 

Zboża: 

Warunki atmosferyczne, które panowały w styczniu zmieniały się bardzo dynamicznie. 

Pierwsze dni nowego roku z temperaturami wiosennymi (nawet +15°C) i dużym 

nasłonecznieniem spowodowały wznowienie wegetacji i pobieranie składników 

pokarmowych z gleby. Nie jest to korzystne zjawisko ponieważ wpływa to na rozhartowanie 

roślin i obniżenie poziomu zimotrwałości zasiewów. Kolejnym problemem przy tego typu 

warunkach pogodowych jest wznowienie wegetacji chwastów, które wczesną wiosną mogą 

być trudniejsze do zwalczenia. W chwili obecnej większość plantacji pokryta śniegiem więc 

trudno ocenić kondycję roślin.  
 

Rzepak ozimy: 

W kwestii plantacji rzepaku  pola odsłonięte bez śniegu prezentują się na dobrym poziomie, 

mimo  zróżnicowania  odnośnie stopnia rozwoju roślin, na co wpływ miał termin wysiewu. 

Na niektórych polach można zauważyć zastoiska wody świadczące o przesyceniu wodą 

wierzchnich warstw gruntu. 
 

II Produkcja  
Trzoda Chlewna 

Informacje z Europy i Świata 

Importerzy w dniu 30.01 br. wystawili "holendra" w wadze 25 kg w cenie 408,33 zł/szt. Przed 

tygodniem średnia stawka wynosiła 400,00 zł/szt. W ubiegłym roku 31 stycznia 2022 r. holenderski 

prosiak był wyceniany na 174,33 zł/szt. Przed miesiącem (26 grudnia 2022) było to 376, zł/szt. 
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Dania: 

Od początku roku stawka za świnie rzeźne poszła w dół o 9%. To wynik zdecydowanie 

słabszych wyników eksporterów, którzy mają coraz większe problemy ze sprzedażą 

wieprzowiny na rynki trzecie. Eksport towarów mrożonych poza Europę utrzymuje się na 

niskim poziomie, czego nie poprawia utrzymujący się spadek kursu dolara. W dniach 27 

stycznia - 2 lutego 2023 za duńskie tuczniki w przedziale wagowym WBC 72,00 - 96,90 kg 

obowiązywać będzie stawka 11,10 DKK/kg. W porównaniu do notowania sprzed tygodnia, 

cena spadła o 0,20 DKK/kg. 

Po przeliczeniu na PLN po kursie korony duńskiej 1 DKK = 0,6351 PLN (kurs NBP z 

26.01.2023 r.) cena wynosi 7,05 zł za 1 kg tucznika w klasie E. W ostatnim notowaniu 

(19.01.2023 r.), w przeliczeniu na polską walutę, cena wynosiła 7,15 zł/kg. 

 

Niemcy: 

Na dużej niemieckiej giełdzie od 1 grudnia 2022 r. obowiązuje wciąż ta sama wycena 

tuczników. Aktualizacja rekomendacji zrzeszenia VEZG nic nie zmieniła. Według tej 

organizacji, na rynku trzody chlewnej w Niemczech panuje równowaga pomiędzy popytem i 

podażą świń rzeźnych. 

Na niemieckiej dużej giełdzie ustalono, iż przez następne 7 dni cena za tucznika w E klasie 

wyniesie 2,00 EUR/kg. Stawka ta będzie obowiązywała w Niemczech w dniach 26 stycznia - 

1 lutego 2023 r. W stosunku do notowania z 18 stycznia br. cena nie uległa zmianie. 

Podana cena 2,00 EUR/kg w przeliczeniu na naszą walutę (po kursie NBP 25.01.2023 r. 1 

EUR = 4,7079 PLN) daje 9,42 zł/kg. W ostatnim notowaniu z 18 stycznia, stawka po 

przeliczeniu na złotówki wynosiła 9,42 zł/kg.  

Zrzeszenie VEZG rozpatrywało tylko jedną stawkę - 2,00 EUR/kg. 

 

Polska: 

Warchlaki: Polskie fermy oferowały dzisiaj warchlaki w wadze 20 kg w granicach od 300,00 

do 415,00 zł/szt. Średnia cena: 353,92 zł/szt. wobec 343,42 zł/szt. w tygodniu poprzednim. 

Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylowały cenowo w granicach: 370,00 - 470,00 zł/szt. 

Cena średnia: 424,22 zł/szt. (przed tygodniem 417,14 zł/szt.).  
Tuczniki: Ceny skupu (netto) uzyskane dnia. 30.01.2023 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych 

źródeł krajowych wahają się w granicach: od 6,00 do maksymalnie 7,80 zł/kg w wadze żywej, a na 

wbc w klasie E: 8,50 - 9,60 zł/kg.  

Od ostatniego notowania (23.01.2023 r.) ceny minimalna i maksymalna nie zmieniły się. Średnia cena 

w wadze żywej wynosi aktualnie 6,88 zł/kg (na podstawie 37 cenników firmowych), co oznacza, że w 

odstępie tygodnia cena spadła o 0,04 zł/kg. W analogicznym okresie ubiegłego roku (31.01.2022) za 

żywiec wieprzowy w skupach płacono przeciętnie 4,02 zł/kg. Przed miesiącem (26.12.2022) tuczniki 

w wadze żywej były wyceniane średnio na 7,31 zł/kg. 

Za żywiec wieprzowy zakłady skupujące świnie ze stref czerwonych proponują w granicach 6,30-6,60 

zł/kg.  

Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 24 cenników firmowych) wynosi 9,07 zł/kg, co w 

stosunku do notowania z 23 stycznia oznacza brak zmian. W porównaniu do ostatniego zestawienia, 

stawki minimalna i maksymalna nie uległy zmianie. Przed rokiem (31.01.2022) obowiązywała 

przeciętna stawka 5,33 zł/kg. Przed miesiącem (26.12.2022 r.) świnie rzeźne w klasie E wbc 

wyceniano na 9,50 zł/kg.  

Maciory: Ceny w skupach oscylują w przedziale 3,50-5,90 zł/kg (średnia 4,64 zł/kg na 

podstawie informacji z 24 firm, przy stawce 4,61 zł/kg odnotowanej przed tygodniem). 
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Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego 26.01.2023 r. 

 

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

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 6,70-7,00 9,50-11,80 - 

2 Słupsk - - 5,30-5,40 

3 Tczew 7,10 12,00 - 

5 Starogard Gdański 7,00 7,50-12,50 - 

5 Kościerzyna 6,90-7,10 10,00-13,50 - 

6 Chojnice 6,80-6,9 9,50 - 12,50 - 

6 Kartuzy 6,80 10,00-12,00 5,40 

7 Wejherowo 8,00 11,50 - 

8 Kwidzyn 7,10 - - 

10 Sztum - 9,00-12,00 - 

 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 16-22.01.2023r. 

 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 22.01.2023 15.01.2023 
Tygodniowa 
zmiana ceny 

[%] 

POLSKA 7,31 7,38 -1,0 

REGION PÓŁNOCNY 7,28 7,33 -0,8 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 7,35 7,42 -1,0 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 7,30 7,37 -1,0 

REGION ZACHODNI 7,28 7,37 -1,2 
Uwaga! – Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek – niedziela) 

* Cena zakupu żywca wieprzowego S-P razem obliczona na podstawie cen za świnie wg masy poubojowej 

ciepłej (MPC) przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78. 

 

ZMIANA ROCZNA 

POLSKA 

CENA  
 Roczna zmiana 

ceny [%] 
[MPC] zł/tonę 

22.01.2023 23.01.2022 

klasa S 9 446 5 829 62,1 

klasa E 9 386 5 732 63,7 

klasa U 9 066 5 415 67,4 
klasa R 8 743 5 079 72,1 
klasa O 7 911 4 068 94,5 
klasa P * * * 
 S-P Razem 9 366 5 722 63,7 

 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
-  masa poubojowa ciepła [MPC] 

 

Makroregiony(Regiony) skupu świń rzeźnych wg EUROP: 
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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. 

 

 

Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w 

grudniu 2022 r. wyniosła 275,47 zł/1hl i była o 1,9% wyższa od płaconej w listopadzie 

(270,46 zł/1hl) oraz o 49,6 % wyższa od  ceny z grudnia 2021 r. (184,13/1hl). W naszym 

województwie wg GUS średnia cena skupu mleka w grudniu 2022 r. wyniosła 273,19 zł/1hl 

i była o 1,74 % wyższa od płaconej w listopadzie (268,52 zł/1hl) oraz o 50,42 % wyższa od 

ceny z grudnia 2021 r. (181,62 zł/1hl). W poszczególnych powiatach naszego województwa 

ceny skupu mleka kształtowały się w granicach 2,3 – 2,7 zł/l. Oczywiście cena jest 

zróżnicowana, zależna od wielkości dostaw i innych parametrów ustalonych przez 

poszczególne mleczarnie. Część 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. podlaskie 293,10 zł/1 hl. 

2. warmińsko-mazurskie 288,56 zł/1 hl. 
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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. 
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Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa w styczniu br. płaciły netto 

średnio od 7,0 do 9,0 zł/1kg za wybrakowane krowy i od 9,5 do 13,00 zł/kg za pozostałe 

kategorie. Najwyższe ceny rolnicy uzyskiwali za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki. Wg 

informacji tygodniowej z dn. 30.01.2023 r. (notowania za okres: 16-22.01.2023 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 

29.12.2022 30.01.2023 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

29.12.2022 30.01.2023 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

bydło ogółem 10,57 10,65 0,76 9,95 10,34 3,92 

bydło 8-12 m-cy 10,73 10,9 1,58     0,00 

byki 12-24 m-ce 11,69 11,51 -1,54 11,35 11,22 -1,15 

byki > 24 m-cy 11,58 11,41 -1,47 11,28 11,19 -0,80 

krowy 8,73 8,79 0,69 8,86 9,02 1,81 

jałówki > 12 m-cy 11,32 11,42 0,88 10,35 11,29 9,08 

 
 

Notowania średnich cen skupu za poprzedni okres: 

 

kategoria bydła 

cena netto zakupu waga żywa (zł/1kg) 

Polska region północny 

27.11.2022 29.12.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

27.11.2022 29.12.2022 
miesięczna 

zmiana ceny 
(%) 

bydło ogółem 10,89 10,57 -2,94 10,37 9,95 -4,05 

bydło 8-12 m-cy 11,36 10,73 -5,55 -   0,00 

byki 12-24 m-ce 11,77 11,69 -0,68 11,44 11,35 -0,79 

byki > 24 m-cy 11,65 11,58 -0,60 11,46 11,28 -1,57 

krowy 9,33 8,73 -6,43 9,18 8,86 -3,49 

jałówki > 12 m-cy 11,42 11,32 -0,88 10,86 10,35 -4,70 

 

 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 

✓ Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje 

związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, mogą 

ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach 

działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. 

✓ Do 7 lutego wydłużono pomoc z PROW dla hodowców świń 

✓ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła na internetowej 

platformie aplikacyjnej współpracującym z nią bankom, limity akcji kredytowej oraz 

środki na dopłaty do kredytów. 


