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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lipca 2016 r. 
 
Dane meteo Lubań lipiec  2016 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 18  °C 
II dekada 18  °C 
III dekada 21  °C 
Średnia miesięczna 19  °C 

Opady m-c lipiec 2016 
I dekada 35,4 mm 
II dekada 84,2 mm 
III dekada 8,6 mm 
Suma opadów 128,2 mm 

Najwyższa 
tempera. 26.07.2016   33,1°C 

Najniższe tempera. 5.07.2016  8,6°C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Mijający miesiąc był okresem o zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. W przeważającej 
części województwa wystąpiły intensywne opady deszczu, które spowodowały wystąpienie 
zachwaszczenia wtórnego na plantacjach. W niektórych rejonach, w połączeniu z silnym wiatrem 
przyczyniły się do wylegnięcia całych roślin. Zboża w zależności od formy i gatunku znajdują się 
obecnie w fazie od dojrzałości mleczno-woskowej (zboża jare) do woskowej (zboża ozime). 
Analizując rozkład zabiegów agrotechnicznych wykonywanych w mijającym miesiącu należy 
stwierdzić, iż w jego pierwszej dekadzie rolnicy wykonywali zabiegi fungicydowe związane ze 
zwalczaniem mączniaka prawdziwego oraz septoriozy liści. Natomiast obecnie producenci rolni 
przygotowują swój sprzęt do żniw lub już rozpoczęli zbiór, głównie jęczmienia ozimego oraz żyta. 
Rzepak: 
Kondycja zasiewów rzepaku w zależności od lokalizacji pól jak również jego formy charakteryzuje się 
znacznym zróżnicowaniem. Formy ozime rzepaku odznaczają się gorszą kondycją ze względu 
na niekorzystne skutki ich przezimowania oraz w wielu przypadkach  nierównym tempem wzrostu. 
Wymusza to potrzebę stosowania desykacji. Natomiast formy jare, wysiane w miejsce wymarzniętych 
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ozimych, charakteryzują się dobrą kondycją. W ostatniej dekadzie miesiąca rozpoczęły się żniwa 
rzepaku ozimego. Plony są zróżnicowane i wynoszą od 2,46 t/ha – 4,00 t/ha. 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek mleka i żywca wołowego 
Sytuacja w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka jest nadal zła. Czerwiec to kolejny 
miesiąc, w którym nastąpił spadek cen skupu mleka.  
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w czerwcu 2016 
roku wyniosła 99,97 zł/1 hl i była niższa o 9,4 % niż w czerwcu 2015 r. i o 0,2 % od ceny 
wypłaconej w maju 2016 r. (100,19 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka 
w czerwcu 2016 roku wyniosła 91,55 zł/1hl i była wyższa o 2,29% od ceny płaconej w maju 2016 
roku (89,50 zł/1hl). Nadal jest to jedna z najniższych cen skupu w kraju. W poszczególnych 
powiatach naszego województwa ceny te kształtują się w granicach 0,63 zł/l do 1,1 zł/l i w dalszym 
ciągu są zróżnicowane w zależności od wielkości dostaw oraz od skupującej mleczarni. Ceny skupu są 
zdecydowanie niższe od kosztów produkcji. 
W hodowli bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. Ceny za MBO kształtują się na 
poziomie 5,00 zł do 7,80 zł/kg netto. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 
600 zł do 1200 zł za 1 szt., cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu oscyluje w granicach 9,00 - 
13 zł/kg.  
 
Rynek żywca wieprzowego 
W miesiącu lipcu ceny żywca wieprzowego dalej wzrastały i wahały się od 4,60 – 5,29 zł/kg. 
Przeciętnie rolnicy uzyskiwali 4,90-5,00 zł netto za kg. Najniższą cenę żywca zanotowano w powiecie  
puckim – 4,20-4,40 zł/kg. W dniu 27.07.2016 w jedynym miejscowym skupie powiatu Puckiego –
wyniosła 4,20 zł/kg żywca netto. Na pozostałym obszarze województwa, przy wysokiej mięsności 
cena dochodziła do 5,50 zł/kg. Już drugi miesiąc z rzędu następuje wyraźny wzrost cen, jest wynikiem 
braku podaży żywca i wyraźnego spadku pogłowia trzody chlewnej w kraju. Jednak ostatni wzrost  
cen nie poprawi znacząco sytuacji producentów żywca wieprzowego, gdyż już od 2 lat odnotowujemy 
brak opłacalności produkcji w tym sektorze. Obecnie podmioty skupujące i ubojnie aktywnie 
poszukują tuczników. Rolnicy obawiają się iż ta sytuacja się długo nie utrzyma i sygnalizują, że znów 
uaktywnił się import żywca. 
Na rynku prosiąt coraz mniejsze zainteresowanie obrotem sąsiedzkim z małych gospodarstw 
oferujących pojedyncze mioty do sprzedaży. Ceny prosiąt w obrocie targowiskowym i sąsiedzkim 
w porównaniu do ubiegłego roku są niższe i w lipcu podobnie jak to było w czerwcu kształtowały się 
na poziomie 250 – 280 zł/parę. Jest to wynik ograniczania chowu trzody chlewnej. 
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Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 28.07.2016 r. 

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

1 Człuchów 4,70 7,20 - 
2 Słupsk 5,20 - 3,60 
3 Gdańsk 4,80-5,00 6,50 - 
4 Tczew 5,00 6,00-7,00 - 
5 Starogard Gdański 4,80-5,00 5,50-6,90 - 
6 Kościerzyna 4,90-5,00 6,00-7,80 - 
7 Chojnice 5,00 5,50-7,50 - 
8 Kartuzy 4,80-5,00 6,50 3,70 
9 Wejherowo 4,90 6,80 - 

10 Puck 4,20 - - 
11 Kwidzyn 4,90 6,00-7,10 - 
12 Nowy Dwór Gdański 5,29 6,48-7,56 - 
13 Sztum 5,35 6,00-6,80 - 

 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Do 31 lipca 2016 r. potrwają kontrole dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia 

prowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (okres 
wydłużony o 16 dni), ponieważ w tym roku rolnicy mogli składać wnioski 
o przyznanie płatności bezpośrednich do 15 czerwca. Kontrola przeprowadzana jest 
zarówno na podstawie obecności uprawy, jak i na podstawie jej pozostałości 
znajdujących się na polu po zbiorze. 

 


