
 1 

  MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

DEPARTAMENT PRZETWÓRSTWA I RYNKÓW ROLNYCH  

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (ZSRIR) 

                     (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.)  

 
12/2021                               2 kwietnia 2021 r. 

 

NOTOWANIA Z OKRESU: 22-28 marca 2021 r. (12 tydz.) 

Informacje cenowe pochodzą z wybranych przedsiębiorstw przesyłających dane w ramach ZSRIR. 

Prezentowane ceny są cenami netto. 

 

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO 

Sygnały z rynku: 
 

…spadek cen zakupu żywca wieprzowego, ceny  istotnie niższe niż przed rokiem...  

…spadek cen sprzedaży półtusz wieprzowych w zakładach mięsnych… 

…niska podaży prosiąt sprzedawanych na targowiskach … 

 

 

Średnia cena zakupu tuczników wg klasyfikacji SEUROP [wg mpc*] 

mpc –  masa poubojowa ciepła 

 
 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach 

 
Więcej szczegółowych informacji dostępnych w biuletynie „Rynek mięsa wieprzowego” 
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RYNEK MIĘSA WOŁOWEGO 

Sygnały z rynku: 

… wzrost cen zakupu bydła w ubojniach...  

… wzrost liczby ubojów bydła...  

Średnia cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach [wg mpc*] 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w biuletynie „Rynek mięsa wołowego” 
 

 

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO 

Sygnały z rynku:  
 

…wzrost cen skupu drobiu rzeźnego 

…wzrost ceny sprzedaży mięsa z kurczaka...… 

… wzrost cen sprzedaży mięsa z indyka… 

ŚREDNIA CENA SKUPU DROBIU RZEŹNEGO I SPRZEDAŻY MIĘSA 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w biuletynie „Rynek mięsa drobiowego”. 
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RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH 

Sygnały z rynku: 
 

…   dalszy wzrost  cen sprzedaży jaj w kat. wagowej M … 

 

Średnie ceny sprzedaży jaj spożywczych w klasie A (chów klatkowy) 

 
Więcej szczegółowych informacji dostępnych w biuletynie „Rynek jaj spożywczych”. 

 

 

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH 

Sygnały z rynku: 

 

…spadek ceny sprzedaży mleka w proszku… 

…wzrost ceny sprzedaży masła konfekcjonowanego, spadek ceny masła w blokach… 

… wzrost cen sprzedaży większości gatunków serów dojrzewających … 

ŚREDNIA CENA SKUPU MLEKA SUROWEGO O STANDARDOWYCH PARAMETRACH  

 

Średnia cena sprzedaży wybranych produktów mleczarskich 

 

 

 Więcej szczegółowych informacji dostępnych w biuletynie „Rynek mleka”. 
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RYNEK ZBÓŻ 

 

Sygnały z rynku: 

…niewielkie wahania cen zakupu ziarna w przedsiębiorstwach… 

…ceny sprzedaży mąki pszennej piekarniczej w przedsiębiorstwach na zbliżonym poziomie sprzed tygodnia… 

…niewielki wzrost cen sprzedaży otrąb pszennych w przedsiębiorstwach… 

 

Średnie ceny zakupu zbóż  

 

Średnie ceny sprzedaży mąki i otrąb 

 
Więcej szczegółowych informacji dostępnych w biuletynie „Rynek zbóż”. 
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RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH 

Sygnały z rynku: 

 

… wzrost ceny nasion rzepaku rzepakowej w zakładach tłuszczowych w porównaniu do ubiegłego tygodnia i roku 

ubiegłego ...  

…wzrost ceny sprzedaży oleju rzepakowego i śruty rzepakowej w porównaniu do ubiegłego tygodnia i  roku… 

 

Średnie ceny skupu nasion rzepaku oraz sprzedaży oleju i śruty rzepakowej 

 
Więcej szczegółowych informacji dostępnych w biuletynie „Rynek roślin oleistych”. 

 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

Sygnały z rynku: 

 

…zanotowano znaczny wzrost ceny kapusty białej, jest również droższa niż rok temu... 

…podrożały jabłka krajowe, ale są tańsze niż rok temu... 
 

Średnie ceny owoców i warzyw na rynkach hurtowych 
 

01.04.2021 25.03.2021 26.03.2020
Zmiana 

tygodniowa

Zmiana 

roczna

Gruszki (kraj) 3,89 3,88 4,17 0,0% -6,8%

Jabłka deserowe (kraj) 2,69 2,64 2,85 1,9% -5,5%

Banany (import) 4,72 4,73 4,66 -0,2% 1,4%

Cytryny (import) 5,28 5,46 7,55 -3,3% -30,1%

Winogrona (import) 11,46 10,90 12,09 5,1% -5,2%

Cebula biała (kraj) 1,00 1,19 1,64 -16,4% -39,2%

Kapusta biała (kraj) 1,22 1,10 1,00 11,2% 22,3%

Marchew (kraj) 1,01 1,35 1,52 -24,7% -33,4%

Pietruszka (kraj) 4,20 3,95 2,87 6,1% 46,4%

Selery (kraj) 2,23 2,13 2,40 4,8% -6,9%

Ziemniaki (kraj) 0,60 0,58 1,44 2,9% -58,4%

OWOCE

WARZYWA

Towar

CENA [zł/kg]

 
Więcej szczegółowych informacji dostępnych w biuletynie „Rynek owoców i warzyw świeżych” 
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RYNEK PASZ  

Sygnały z rynku: 

Średnie ceny sprzedaży mieszanek paszowych pełnoporcjowych 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOSTĘPNYCH W BIULETYNIE „RYNEK PASZ” 

 

RYNEK CUKRU  

Sygnały z rynku: 

…wzrost ceny cukru białego konfekcjonowanego w stosunku do poprzedniego miesiąca… 

…spadek  wielkości sprzedaży cukru konfekcjonowanego w stosunku do poprzedniego miesiąca… 

 

Średnie ceny sprzedaży cukru konfekcjonowanego (w opakowaniu – 1kg) 

 Więcej szczegółowych informacji dostępnych w biuletynie „Rynek baraniny” 

 

 

RYNEK BARANINY 

Sygnały z rynku:  
 

…wzrost cen zakupu jagniąt w wadze żywej w porównaniu do ubiegłego miesiąca i roku… 

 

Średnia cena zakupu jagniąt poniżej 12 miesiąca życia  

 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w biuletynie „Rynek baraniny” 
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RYNEK CHMIELU 

Sygnały z rynku:  

 

Średnie ceny skupu  szyszek chmielu w skupie kontraktacyjnym 

 


