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AKTUALNOŚCI
Stado świń w Polsce mniejsze o blisko 13 procent
Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2022 r. liczyło 9611,2 tys. sztuk,
wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 12,9%.
Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie loch
prośnych, gdzie wyniosła 17,6% - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Na początku czerwca 2021 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9611,2 tys. sztuk i było
niższe o 1422,1 tys. sztuk (o 12,9%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2021
roku, a w po-równaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2021 r. – niższe o 631,2 tys.
sztuk, tj. o 6,2%.
Tablica 1. Pogłowie świń w czerwcu 2022 r.
06 2022
Wyszczególnienie

w tys. sztuk

2021
06
2021=100

12
2021=100

Świnie

9611,2

87,1

93,8

Prosięta o wadze do 20 kg

2018,6

85,5

94,1

Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg

2827,7

87,8

93,0

Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej (tuczniki)

4147,8

88,2

94,5

617,1

82,5

92,8

606,4

82,5

92,7

417,6

82,4

96,3

Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej
w tym lochy razem
w tym lochy prośne

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2021 r. o 128,8 tys. sztuk
(o 17,5%) do poziomu 606,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się
o 89,3 tys. sztuk (o 17,6%) do 417,6 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2021 r. liczba
loch na chów zmniejszyła się o 47,7 tys. sztuk (o 7,3%), w tym macior prośnych spadła
o 16,3 tys. sztuk, tj. o 3,7%.
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych
użytkowych w czerwcu 2022 roku wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów
w tym:
– lochy na chów razem
– w tym lochy prośne
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grup produkcyjno–
–
–
–

21,0%,
29,4%,
43,2%,
6,4%,

– 6,3%,
– 4,3%.

Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej i loch w czerwcu w latach 2018 - 2022
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W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca
2021 r. w 2022 r. zwiększył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 0,6 p.
proc.) i warchlaków (o 0,2 p. proc.). Zmniejszył się natomiast udział prosiąt i trzody
chlewnej przeznaczonej na chów (o 0,4 p. proc.).
Wykres 2. Struktura pogłowia trzody chlewnej w czerwcu 2021 r. i 2022 r.
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W okresie styczeń - czerwiec 2022 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody
chlewnej wy-niósł 3238,1 tys. sztuk i był o 5,4% niższy niż w analogicznym okresie przed
rokiem, w tym im-port prosiąt i warchlaków zmniejszył się o 6,0%, a świń hodowlanych
czystorasowych i macior zmniejszył się o 38,2%. Przeciętna waga jednej importowanej
sztuki w tym okresie wynosiła 35,4 kg wobec 32,7 kg w 2021 r.
Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie
(35,6%), mazowieckie (12,7%), łódzkie (9,4%) i kujawsko-pomorskie (9,3%).
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Najmniejsze udziały miały
i małopolskie (1,0%).

województwa:

podkarpackie

(0,8%),

lubuskie

(0,9%)

W czerwcu 2022 r. w skupie cena żywca wieprzowego (6,93 zł za kg) była om 3,4%
wyższa niż przed miesiącem, a w skali roku wzrosła o 27,8%, cena ziemniaków wyniosła
średnio 93,88 zł za dt i była wyższa zarówno w skali miesiąca - o 10,6%, jak również
w skali roku – o 15,2%. r. Cena pszenicy w skupie w czerwcu 2022 (166,66 zł za dt),
spadła w stosunku do miesiąca po-przedniego (o 0,4%), wzrosła natomiast w skali roku
(o 71,8%), za żyto płacono 137,22 zł za dt, tj. o 1,9% mniej niż w maju 2022 r., ale
o 67,8% więcej niż w czerwcu 2021 r.
Nadal utrzymuje się stan zagrożenia chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF).
W pierwszej połowie 2022 roku Główny Inspektorat Weterynarii zarejestrował 5 ognisk
ASF u świń, choroba ta dotknęła 2286 zwierząt.
Źródło: GUS.

Hodowcy świń przedstawili założenia standardów bezpieczeństwa
dla kompartmentów ASF

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk oraz eksperci Głównego Inspektoratu
Weterynarii spotkali się z przedstawicielami Krajowego Związku Pracodawców
Producentów Trzody Chlewnej (POLPIG). Przedstawiciele POLPIG zaprezentowali
standardy bezpieczeństwa zdrowotnego i bioasekuracji ferm utrzymujących trzodę
chlewną.
Celem tych działań jest ustanowienie w Polsce tzw. kompartmentów wolnych od
afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ma to na celu ustanowienie i utrzymanie subpopulacji
zwierząt o określonym statusie zdrowotnym na terytorium kraju. Pomoże to w uzyskaniu
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postępów w likwidacji ASF
produktami wieprzowymi.

przy

jednoczesnej

minimalizacji

skutków

dla

obrotu

Po
akceptacji
przez
Inspekcję
Weterynaryjną
rozwiązań
zaproponowanych
w opracowaniach branżowych dotyczących krajowego standardu kompartmentalizacji
ASF, należy przygotować wniosek do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie produkcji świń
w kompartmentach ASF. Krajowe zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Komisję
Europejską, aby zostały uznane przez wszystkie kraje członkowskie.
Kompartment to słowo wcześniej znane wąskiemu gronu biologów czy psychologów. Po
wybuchu ASF poznało je i z nadzieją wymawiało wielu hodowców. Wprowadzenie
kompartmentu oznaczałoby możliwość eksportu żywca i wieprzowiny z regionów objętych
ASF podobnie jak ze stref wolnych od
choroby.
Warunkiem
było
spełnienie
surowych
obostrzeń
bioasekuracyjnych
w całym łańcuchu produkcyjnym. Opóźnienia
w
jego
wprowadzeniu
dramatycznie
podnoszą koszty walki z ASF.
Brak
postępów
w
zwalczaniu
ASF
w populacji dzików zmusza do szukania
innych rozwiązań. Światowa Organizacja
Zdrowia Zwierząt (OIE) podczas sesji
generalnej w maju 2017 r. przyjęła nową
wersję rozdziału Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE. Przewidziała w nim możliwość
handlu w państwach w których wystąpiło ASF. Warunkiem skorzystania z tej możliwości
jest wdrożenie nowych rozwiązań do przepisów europejskich, a następnie do polskiego
porządku prawnego oraz przekonanie partnerów handlowych do tego rozwiązania (OIE,
2017).
Zasady OIE polegają na tworzeniu kompartmentów, które obejmują programem
bioasekuracji i nadzorem weterynaryjnym wszystkie jego ogniwa. W przypadku produkcji
wieprzowiny w skład ogniw wchodzą: fermy mateczne, centra pozyskiwania nasienia,
tuczarnie, rzeźnie. Wspólnym systemem bioasekuracji objęte są zakłady mięsne,
wytwórnie pasz, prywatni lekarze weterynarii obsługujący fermy, inspekcja
weterynaryjna, laboratoria diagnostyczne, transport i zakłady utylizacyjne.
Wymagania kompartymentu, opracowane oddzielnie dla każdego z wymienionych ogniw
muszą w stosunku do siebie być kompatybilne i możliwe do stałego monitorowania.
Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwia obrót żywcem i mięsem bez obniżenia
poziomu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ASF.
Źródło: GIW/POLPIG. Fot. GIW, Pixabay.

142 mln zł pomocy dla producentów świń
Do 15 lipca bieżącego roku hodowcy świń mogli składać do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wnioski o „Nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla
producentów świń”.
Jak wynika z danych ARiMR o to wsparcie ubiegało się ponad 18 tys. rolników, najwięcej
w województwach wielkopolskim – ok. 5,9 tys., kujawsko-pomorskim – 3 tys. i łódzkim –
1,7 tys. Kwota pomocy wynikająca ze złożonych wniosków wynosi ok. 150 mln zł.
Trwa weryfikacja złożonych dokumentów, a 4 sierpnia 2022 roku rozpoczęła się wypłata
pomocy. Dotychczas producenci trzody chlewnej otrzymali blisko 142 mln zł.
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Przypomnijmy, wysokość dofinansowania do jednej sztuki świń wynosi 80 zł, a producent
trzody chlewnej może otrzymać wsparcie do maksymalnie 2000 świń.
O pomoc mogli starać się producenci trzody chlewnej, w których gospodarstwach między
1 kwietnia a 30 czerwca 2022 roku urodziły się świnie. Zwierzęta musiały być
oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 roku.
Źródło: ARIMR.

Olipra: To jeszcze nie koniec wzrostu inflacji

For. Pixabay.

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w sierpniu do 16,1% r/r
wobec 15,6% w lipcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS oraz
wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (15,4%) oraz naszej prognozy (15,2%). Tym
samym ukształtowała się ona na najwyższym poziomie od marca 1997 r. i od 17 miesięcy
pozostaje znacząco powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r)
– napisał swojej analizie Makro Plus Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole
Bank Polska S.A.
Olipra podkreślił, że presja inflacyjna pozostaje silna. Głównym czynnikiem
oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen w kategorii
„żywność i napoje bezalkoholowe” (17,5% r/r w sierpniu wobec 15,3% w lipcu). Wzrost
cen żywności ma bardzo szeroki zakres produktowy, czego główną przyczyną jest
utrzymująca się silna presja kosztowa w przetwórstwie żywności związana m.in.
z rosnącymi cenami surowców rolnych oraz wyższymi kosztami energii i pracy. Wśród
najsilniej drożejących kategorii produktowych znalazły się cukier (109,2% r/r w sierpniu
– w znacznym stopniu efekt paniki zakupowej), tłuszcze roślinne (49,0%) oraz mąka
(44,6%).
W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała również wyższa dynamika cen w kategorii
„nośniki energii” (40,3% wobec 37,0%), co wynikało przede wszystkim z dalszego
przyspieszenia wzrostu cen opału (156,9% wobec 131,2% – najwyższa dynamika
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przynajmniej od stycznia 1999 r.). Ceny opału pozostają tym samym najsilniej drożejącą
kategorią w koszyku inflacyjnym.
Ponadto do wzrostu inflacji ogółem przyczyniła się również wyższa inflacja bazowa, która
zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w sierpniu do 9,9% r/r wobec 9,3%
w lipcu, osiągając najwyższy poziom od marca 2000 r. Jej wzrost wynikał z wyższej
dynamiki cen m.in. w kategoriach „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa
domowego” (m.in. z uwagi na wzrost cen środków czyszczących i konserwujących), „inne
wydatki na towary i usługi” (efekt silnego wzrostu cen artykułów do higieny osobistej
i kosmetyków), „rekreacja i kultura” (m.in. ze względu na wyższe ceny turystyki
zorganizowanej za granicą), „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, czy też „odzież
i obuwie”.
Szeroki zakres wzrostu inflacji bazowej wskazuje – jak podkreślił – że presja inflacyjna
w polskiej gospodarce pozostaje silna. W kierunku obniżenia inflacji ogółem oddziaływało
natomiast zmniejszenie dynamiki cen w kategorii „paliwa” (23,3% wobec 36,8%), co było
efektem dalszego spadku cen ropy naftowej na światowym rynku.
Jakub Olipra nie ma wątpliwości,
że to jeszcze nie koniec wzrostu
inflacji. Szczyt inflacji zostanie
osiągnięty w październiku br. na
poziomie 17,5% r/r, a inflacja
utrzyma
się
na
poziomie
przekraczającym 16% do lutego
2023 r.
W jego ocenie napływające dane,
wskazujące na nasilające się
spowolnienie
wzrostu
gospodarczego,
następujące
w warunkach uporczywie wysokiej inflacji, skłonią Radę do jeszcze jednej podwyżki stóp
procentowych o 25pb w październiku br., która zakończy cykl zaostrzenia polityki
pieniężnej w Polsce. Nie wyklucza także takiego scenariusza, w którym Rada zrobi
jednomiesięczną pauzę w cyklu podwyżek stóp i zamiast w październiku podniesie stopy
procentowe o 25pb w listopadzie.
Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A

POLECAMY
Produkcja żywności a klimat: chodzi nie tylko o mięso
Ograniczenie produkcji i konsumpcji mięsa nie jest z pewnością wyłączną drogą do
powstrzymania zmian klimatu i ochrony naszej planety. Potrzebna jest szersza refleksja
i spojrzenie na system żywności jako całość. Produkcja żywności pociąga za sobą emisje
związane z rolnictwem, ale i przetwórstwem, transportem czy pakowaniem.
Niezależnie od tego czy i w jakim stopniu wyeliminujemy z diety produkty pochodzenia
mięsnego, warto mieć na uwadze czy i w jakim stopniu to, co dalej produkujemy,
przetwarzamy i jemy, przyczynia się do dewastacji środowiska - napisał Anna Czasak
w tekście opublikowanym na portalu Agronomist.pl.
Cały tekst znajduje się pod linkiem:
https://agronomist.pl/articles/produkcja-zywnosci-a-klimat-chodzi-nie-tylko-o-mieso.
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CENY - KRAJ
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą
CENA [zł/kg]
MAKROREGIONY

11.09.2022

Tygodniowa
zmiana ceny [%]

04.09.2022

7,81

7,72

1,1

REGION PÓŁNOCNY

7,74

7,66

1,0

REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI

7,84

7,75

1,2

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI

7,81

7,71

1,4

REGION ZACHODNI

7,82

7,74

1,1

POLSKA

Źródło: MRiRW.

Średnie ceny zakupu
klasyfikacji EUROP

netto

(bez

VAT)

świń

rzeźnych

wg

SKUP
Klasa
półtusz

CENA
[zł/t]

wieprzowy
ch

[MS]

Zmian
a

%

Średnia

Struktu
ra

ceny

mięs
a

masa
tuszy

skupu

[kg/szt
.]

[%]

15

16

[MPC]

wg EUROP

11.09.202
2

04.09.20
22

11.09.20
22

04.09.20
22

[%]

1

2

3

4

5

6

w
tusz
y
11

POLSKA
klasa S

10 274

10 157

10 073

9 958

1,1

61,7

92,7

44,4

klasa E

10 215

10 099

10 015

9 901

1,2

58,1

94,3

47,6

klasa U

9 908

9 812

9 714

9 620

1,0

53,4

95,8

7,1

klasa R

9 534

9 458

9 347

9 272

0,8

48,4

98,0

0,8

klasa O

8 337

8 353

8 173

8 190

-0,2

43,2

103,6

0,1

klasa P
S-P Razem

*

*
10 211

*
10 097

*
10 011

*
9 899

*
1,1

Źródło: MRiRW.
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59,3

*

*
93,7

100,0

Ceny skupu drobiu rzeźnego
POLSKA
TOWAR
2022-09-11

Zmiana ceny
[%]

2022-09-04

kurczęta typu brojler

6 088

6 088

0,0

indory

8 341

8 477

-1,6

indyczki

8 707

8 675

0,4

kaczki typu brojler

7 402

7 361

0,6

--

--

--

16 056

15 991

0,4

4 469

4 134

8,1

gęsi typu brojler
gęsi tuczone
kury mięsne ze stad
reprodukcyjnych,
Źródło: MRiRW.

CENY - ŚWIAT
Cena wieprzowiny w Chinach u producenta
Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny na 16
września 2022 roku wyniosła 30,47 CNY, czyli 20,41 PLN.

Biuletyn Związku Polskie Mięso

Średnie w UE ceny wieprzowiny – stan na 35 tydzień

Źródło: Komisja Europejska.

Średnie w UE ceny brojlerów – stan na 36 tydzień

Źródło: Komisja Europejska.
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