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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lutego 2017 r. 
 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - luty 2017 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada -4,5  °C 
II dekada 0,1  °C 
III dekada 3,2  °C 
Średnia miesięczna -0,4  °C 

 
Opady m-c 

 I dekada 0,2 mm 
II dekada 4,8 mm 
III dekada 17,4 mm 
Suma opadów 22,4 mm 

 
Najwyższa temperatura 16.02.2017 11,1 °C 

Najniższa temperatura 11.02.2017  -10,6°C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Początek miesiąca mroźny, większość plantacji pokryta była warstwą śniegu (średnio od kilku do 
kilkunastu cm) zabezpieczającą rośliny będące w fazie spoczynku. Następnie w drugiej dekadzie 
lutego nastąpiło stopniowe ocieplenie, które spowodowało rozmarzanie warstwy ornej. Odwilż na 
plantacjach pagórkowatych zapoczątkowała powstawanie zastoisk wodnych w nieckach lub 
obniżeniach terenu.  Oceniając stan fizjologiczny roślin należy stwierdzić, iż większość plantacji 
znajduje się w kondycji od średniej do bardzo dobrej. Na polach już występują pierwsze symptomy 
chorób grzybowych  tj. mączniak czy septorioza, dlatego też na początku wegetacji będzie trzeba 
zlustrować własne plantację pod kontem ewentualnego wykonania zabiegu fungicydowego. 
Rzepak 
Plantacje rzepaku ozimego powoli wznawiają wegetację. Rozpoczyna się proces odbudowy masy liści 
zniszczonych przez mróz. W zależności od tego w jakim terminie był wysiany rzepak oraz w jaki 
sposób poprowadzono uprawę jesienią (ilość zabiegów skracających, nawożenie borem etc.), stan 
fizjologiczny plantacji waha się od poziomu średniego do bardzo dobrego. W najbliższym czasie przy 
zachowaniu odpowiednich warunków siedliska konieczne będzie zastosowanie dawki azotu, nawet 
delikatnie poprzedzając wznowienie wegetacji. 
 



 
 

Oddział w Starym Polu 
ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole 
e-mail: starepole@podr.pl 
tel. 55 270-11-00, fax. 55 270-11-62 

Oddział w Słupsku 
ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk 
email: dzialslupsk@podr.pl 
tel. 59 847-12-88, fax. 59 847-12-81 

II Produkcja zwierzęca 
Rynek mleka i żywca wołowego 

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku do podmiotów skupowych trafiło 10829,3 mln 
l mleka. W porównaniu z rokiem 2015 jest to wzrost o ponad 2%. W II półroczu 2016 roku wraz 
z ożywieniem popytu, głównie ze strony Chin, odnotowano wzrost cen skupu mleka. Jednak spadek 
cen przetworów mlecznych na światowych giełdach wskazuje na możliwą korektę cen. Widać to już 
po spadku cen w styczniu. Po sześciu z rzędu miesiącach wzrostowych, w styczniu średnia cena mleka 
surowego w skupie spadła. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w styczniu 2017 roku 
wyniosła 132,03 zł/1 hl i była wyższa o 18,1 % niż w styczniu 2016 r. (111,80 zł/1hl) ale już o  2,9 
% niższa od ceny wypłaconej w grudniu 2016 r. (135,97 zł/1hl). W woj. pomorskim średnia cena 
skupu mleka w styczniu 2017 roku wyniosła 134,01 zł/1hl i była niższa o 3,3 % od ceny płaconej 
w  grudniu 2016 r. ( 138,59 zł/1hl). W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu 
mleka kształtują się w granicach 0,7 – 0,8 zł/l do 1,45 - 1,5 zł/l i w dalszym ciągu są zróżnicowane, 
zależne przede wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni. 

W hodowli 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 od 6,4 zł do 8,0 zł/kg netto. Najwyższe ceny hodowcy uzyskują za bydło ras mięsnych. 
Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 800 zł do 1300 zł za 1 szt., cena 
jałówek ras mięsnych do dalszego chowu oscyluje w granicach 9,00 – 13,00 zł/kg. Od dłuższego czasu 
notuje się większe zainteresowanie zakupem krów, których w związku wyższą ceną mleka, brakuje. 
 

Rynek żywca wieprzowego 
Początek roku nie przyniósł zmian na rynku wieprzowiny. Ceny w lutym bardzo zbliżone do 

notowanych w styczniu i w ostatnim tygodniu grudnia. Nieznacznie wzrosły ceny zbóż paszowych, co 
pogorszyło sytuację na rynku trzody.  Rolnicy, szczególnie posiadający mniejsze gospodarstwa, nadal 
likwidują lub ograniczają produkcję. 

Istnieje obawa przed rozprzestrzenieniem się Afrykańskiego Pomoru Świń i wprowadzeniem 
kolejnych etapów bioasekuracji. 

 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 13.02.2017- 19.02.2017 r. 
 

Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2017-02-19 2017-02-12 
1 2 3 

POLSKA 4,82 4,85 
REGION PÓŁNOCNY 4,86 4,90 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,87 4,91 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,78 4,83 
REGION ZACHODNI 4,74 4,77 

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. 
Dane MRiRW  za ZSRIR 
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Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 23.02.2017 r. 

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

wieprzowego wołowego drobiu 
1 Człuchów 4,30 7,50 - 
2 Słupsk - - 3,50-3,60 
3 Gdańsk 4,20 7,00 - 
4 Tczew 4,40 6,50-7,50 - 
5 Starogard Gdański 4,00-4,30 5,30-7,00 - 
6 Kościerzyna 4,10-4,30 6,40-7,80 - 
7 Chojnice 4,50 5,50-7,50 - 
8 Kartuzy 4,20 7,00 3,50 
9 Wejherowo 4,30 7,00 - 

10 Puck 4,30 - - 
11 Kwidzyn 4,40 6,00-7,60 - 
12 Nowy Dwór Gdański 4,45 6,30-7,10 - 
13 Sztum 4,50 6,00-6,50 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 W terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. zostanie  przeprowadzony nabór wniosków 

o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" 
w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020. 

 Obserwujemy umiarkowane zainteresowanie działaniem Restrukturyzacja małych 
gospodarstw i Premią na rozpoczęcie działalności poza rolniczej. Nabór wniosków do tego 
działania rozpocznie się 30 marca i będzie trwać do 28 kwietnia br. 

  Wg wyliczanych wielkości ekonomicznych  gospodarstw – znaczna ilość gospodarstw, 
których właściciele zgłaszają się do BP ODR w celu uzyskania informacji, posiada wielkość 
SO powyżej 10000 lub nie spełnia wymogu minimalnej ilości punktów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


