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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec kwietnia 2017 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - kwiecień 2017 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 12  °C 
II dekada 5  °C 
III dekada 6  °C 
Średnia miesięczna 7,66  °C 

   Opady m-c 
  I dekada 7 mm 

II dekada 28,4 mm 
III dekada 18,6 mm 
Suma opadów 54 mm 

   Najwyższa tempera. 01.04.2017  25,7°C 

   Najniższe tempera. 20.04.2017   -2,8°C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 

Kończący się miesiąc kwiecień był okresem trudnych warunków atmosferycznych zarówno 
dla zasiewów zbóż ozimych jak i jarych. Temperatury na poziomie około 10 ºC w dzień oraz 
spadające nawet do - 4ºC w nocy spowodowały zahamowanie pobierania wielu ważnych substancji 
pokarmowych m.in. fosforu i potasu, co objawiło się  ciemnofioletowym zabarwieniem blaszek 
liściowych większości gatunków zbóż ozimych. Panujące warunki nie wpłynęły znacząco na 
porażenie roślin chorobami grzybowymi. Jedynie na niektórych plantacjach pszenicy ozimej oraz 
jęczmienia ozimego odnotowano pierwsze symptomy porażenia mączniakiem prawdziwym. Analiza 
poziomu zachwaszczenia zasiewów, ze względu na niskie temperatury i trudność w zastosowaniu 
regulacji chemicznej, wykazała, że na niektórych plantacjach widoczna jest presja chwastów 
dwuliściennych tj. fiołeka polnego, trójbarwnego bodziszka drobnego, oraz jednoliściennych m.in. 
miotły zbożowej. Kolejnym negatywnym zjawiskiem panującym w mijającym miesiącu były 
znaczące, długotrwałe opady deszczu, które uniemożliwiły rolnikom dokończenie siewu zbóż jarych. 
Większość z rolników zasiliła oziminy drugą dawką azotu. Rozpatrując zaawansowanie rozwoju 
roślin, zboża ozime w większości znajdują się w fazie pierwszego kolanka natomiast zboża jare 
w fazie wschodów znacząco wydłużonych przez okresy niskich temperatur.  
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Rzepak: 
W kwestii zasiewów rzepaku ozimego kończący się miesiąc był okresem lustracji plantacji 

pod kątem nalotu chowaczy.  Z relacji rolników wynika, iż panujące zbyt niskie temperatury 
powietrza spowodowały istotny spadek presji tych szkodników. Analizując stopień zaawansowania 
rozwoju roślin należy stwierdzić, że w chwili obecnej na polach pojawiają się pierwsze pojedyncze 
kwitnące rośliny (szczególnie na brzegach pól uprawnych).  
 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek mleka i żywca wołowego 
Skup mleka w Polsce w lutym 2017 r. wyniósł 854 092 tys. litrów i utrzymał się na poziomie z przed 
roku (854 485 tys. litrów) ale był o 7,33 % niższy niż w styczniu 2017 r. (921 634 tys. litrów). W woj. 
pomorskim nastąpił kolejny spadek skupu - z 25 194 tys. litrów w lutym 2016 r. do 23 836 tys. litrów 
w lutym w 2017 r.tj. o 5,4% , a w porównaniu ze styczniem br. (25 730 tys. l.) spadek ten wyniósł 
7,36 %.   
Pierwsze miesiące 2017 r. przyniosły stabilizację średnich cen mleka na rynku europejskim i w 
Polsce. Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w marcu 2017 roku 
wyniosła 131,49 zł/1 hl i była wyższa o 24,2 % niż w marcu 2016 r. (105,89 zł/1hl) ale o  0,8 % 
niższa od ceny wypłaconej w lutym 2017 r. (132,56 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena 
skupu mleka w marcu 2017 r. wynosiła 133,96  zł/1hl i była wyższa o 0,23 % niż w lutym 2017 r. 
(133,65 zł/1hl). W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach 0,80 – 1,00 zł/l do 1,40 - 1,50 zł/l i w dalszym ciągu są zróżnicowane, zależne przede 
wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni. Zauważalne są niewielkie ale widoczne wahania cen 
skupu. 
W skupie bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. Na rynku zauważalne są tygodniowe 
wahania cen. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą za bydło opasowe netto 
od 4,80 zł/kg (krowy) do 8,00 zł/kg (byki). Najniższe ceny uzyskują hodowcy za krowy natomiast 
najwyższe za bydło ras mięsnych. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 
600,00 zł do 1300,00 zł za 1 szt., cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu oscyluje w granicach 
8,00 – 13,50 zł/kg.  
 
Rynek żywca wieprzowego 
W kwietniu ceny na żywiec wieprzowy wykazywały tendencję zwyżkową. Pod koniec miesiąca 
w większości powiatów wzrosły nawet do  4,90 – 5,20 zł kg żywca, (5,20 zł: Kartuzy, Gdańsk, 
Starogard Gd). Rolnicy jednak nie wierzą w stabilizację na tym rynku i nadal likwidują lub 
ograniczają produkcję, szczególnie te mniejsze gospodarstwa. Dodatkowo sprawę komplikuje 
zanotowany ostatnio wzrost cen zbóż i rzepaku. Z relacji naszych doradców: 
Ceny targowiskowe zbóż: 
Materiał paszowy: 
- owies       80,00 zł/ dt 
- pszenica   90,00 zł /dt 
- jęczmień   80,00 zł/ dt 
- pszenżyto 80,00 zł/dt 
Istnieje obawa przed dalszym rozprzestrzenieniem się Afrykańskiego Pomoru Świń i wprowadzeniem 
kolejnych etapów bioasekuracji. Są informacje o kolejnych nowych przypadkach zachorowań 
i Państwowa Inspekcja Weterynaryjna przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji. 
Dla rolników, którzy chcieliby rozwijać ten kierunek produkcji istnieje ponadto duża bariera 
administracyjna związana z uzyskaniem pozwoleń na budowę czy modernizację budynków 
przeznaczonych do produkcji trzody chlewnej. 
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 17.04-23.04.2017 r. 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2017-04-23 2017-04-16 

1 2 3 
POLSKA 5,48 5,44 

REGION PÓŁNOCNY 
5,48 5,39 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,54 5,51 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,46 5,41 

REGION ZACHODNI 5,42 5,38 

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

POLSKA 

CENA    Roczna 
zmiana ceny 

[%] 
[MPC] zł/tonę  Cena żywca wieprzowego zł/kg  

2017-04-23 2016-04-24 2017-04-23 2016-04-24 

klasa S 7 175 5 428 5,44 4,11 32,2 
klasa E 7 078 5 351 5,36 4,05 32,3 
klasa U 6 672 4 957 5,09 3,78 34,6 
klasa R 6 279 4 523 4,83 3,48 38,8 
klasa O 5 907 4 017 4,58 3,11 47,1 
klasa P 4 980 3 292 3,89 2,57 51,3 

 S-P Razem 7 026 5 256 5,48 4,10 33,7 
 
* 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. 
 
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. 

 
Dane Biuletynu „Rynek mięsa wieprzowego” Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Departament Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30    
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Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 27.04.2017 r. 

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

1 Człuchów 5,00 7,50 - 
2 Słupsk - - 3,20 
3 Gdańsk 4,6-5,20 7,00 - 
4 Tczew 4,80 6,50-7,50 - 
5 Starogard Gdański 4,80-5,20 5,90-7,20 - 
6 Kościerzyna 4,80-4,90 6,40-7,80 - 
7 Chojnice 5,00 5,50-7,50 - 
8 Kartuzy 4,6-5,20 7,00 3,10 
9 Wejherowo 4,80 7,00 - 

10 Puck 4,50 - - 
11 Kwidzyn 4,90 6,20-7,50 - 
12 Nowy Dwór Gdański 5,00 6,40-7,20 - 
13 Sztum 4,70 6,00-6,50 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Kryteria dostępu w ramach działania ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Znaczna ilość 

gospodarstw, w których przeprowadzono ankiety posiada wielkość ekonomiczną (SO) wyższą 
niż 10 000 Euro (zgodnie z kryteriami dostępu wniosek mogą złożyć rolnicy, których 
gospodarstwa posiadają wielkość ekonomiczną mniejszą niż 10 000,00 Euro) lub nie spełnia 
wymogu uzyskania minimalnej ilości punktów, uprawniającej do wpisania na listę 
rankingową.  

 
 Młodzi rolnicy zainteresowani są 100. tysięczną premią; przygotowują się do naboru 

wniosków w dniach 27.04 - 26.05.2017 r. 
 
 Trwa nabór wniosków na dopłaty bezpośrednie. Z naszych spostrzeżeń wynika, że w roku 

bieżącym większa liczba rolników sporządzi wnioski we własnym zakresie.  
 
 Rolnicy są zainteresowani informacjami na temat umów na sprzedaż produktów rolnych. 


