
 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

 

Droższe produkty rolne w skupie 
 

W województwie podkarpackim wzrosły ceny 
podstawowych produktów rolnych w skupie.  
W kwietniu br. w porównaniu z kwietniem ub. roku 
ceny były wyższe przeciętnie o kilkadziesiąt 
procent. Wzrosły ceny zbóż, ziemniaków oraz żywca 
rzeźnego i mleka.  

 

W kwietniu 2022 roku cena 100 kg pszenicy w skupie wynosiła 155,41 zł. Za taką samą ilość 
żyta płacono 97,20 zł, jęczmienia – 114,64 zł, pszenżyta – 127,30 zł, owsa – 96,31 zł. Za 
100 kilogramów kukurydzy rolnik otrzymywał 134,43 zł, a ziemniaków – 92,47 zł. 

Za 1 kg bydła rzeźnego (z wyłączeniem cieląt) w skupie płacono w kwietniu br. 9,78 zł, trzody 
chlewnej 6,52 zł, a drobiu 6,56 zł. Mleko krowie kosztowało 2,12 zł za 1 litr. 

Ceny zbóż w skupach na Podkarpaciu w kwietniu 2022 roku, w porównaniu z analogicznym 
miesiącem 2021 roku, znacznie wzrosły. Pszenica zdrożała o 74,1%, żyto o 58,2%, jęczmień 
o 53,9%, pszenżyto o 86,1%, a owies o 76,6%. Kukurydza była droższa o 53,1%, a ziemniaki 
o 93,9%. 

Z kolei bydło w opisywanym okresie zdrożało o 53,5%, trzoda chlewna o 27,6%, a drób 
o 60,8%. Mleko krowie w porównywanych okresach kosztowało więcej o 42,3%. 

 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

 

 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Marek Tomczyk 

Tel.: 17853 52 10, 17 853 52 19 wew. 205 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Angelika Koprowicz 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 
wew. 205 
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Za 100 kg pszenicy najwięcej 
płacono w skupie w wojewódz-
twie zachodniopomorskim – 
171,80 zł, a najmniej w woje-
wództwie świętokrzyskim – 
154,89 zł 

 

 74,1% 
Wzrost ceny skupu pszenicy na Pod-
karpaciu w kwietniu br. w porówna-
niu z kwietniem ub. roku 


