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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec października 2016 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - październik 2016 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 9  °C 
II dekada 6,1  °C 
III dekada 7  °C 
Średnia miesięczna 7,4  °C 

Opady m-c     
I dekada 49,2 mm 
II dekada 18,2 mm 
III dekada 16,4 mm 
Suma opadów 83,8 mm 

Najwyższa tempera. 2.10.2016 17,7  °C 

Najniższe tempera. 17.10.2016   0,9 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 

W mijającym miesiącu zakończono siew wszystkich gatunków zbóż ozimych. Najpóźniej były 
wysiewane odmiany pszenicy ozimej na stanowiskach po buraku cukrowym. W chwili obecnej 
w zależności od terminu siewu poszczególne gatunki znajdują się w następujących fazach 
rozwojowych:  

 jęczmień ozimy – w fazie początku krzewienia  
 żyto – najczęściej w fazie początek krzewienia  
 pszenżyto ozime – w zależności od przedplonu, terminu siewu od wschodów do początku 

krzewienia 
 pszenica ozima – początek wschodów (stanowiska po buraku) – początek krzewienia 

(pozostałe) 
Październik był miesiącem obfitującym w częste, obfite opady deszczu. W większości plantacji na 

terenie województwa spowodowało to równomierny proces szpilkowania i wschodów ozimin. 
Jednakże na obszarze Pomorza można znaleźć również obszary, gdzie terminy opadów nie pokrywały 
się z okresem największego zapotrzebowania wodnego roślin. Jest to widoczne szczególnie na polach 
o znaczącej mozaikowatości gleb, w postaci nierównomiernych wschodów i spowolnienia rozwoju 
roślin, szczególnie w miejscach gliniastych. Drugim z elementów klimatycznych, które w tym 
miesiącu wystąpiły na terenie naszego województwa jest wystąpienie przymrozków. Średnio od -1ºC 
do -3°C przez 3-4 noce. Nie miało to negatywnego wpływu na rozwój ozimin a wręcz lekko  
zapoczątkowało proces hartowania roślin. 

Rozpatrując pod kątem agrotechnicznym, kończący się miesiąc był czasem wykonywania głównie 
zabiegów herbicydowych mających na celu zwalczenie wschodzących chwastów jednoliściennych 
(miotła zbożowa, wyczyniec etc.) oraz dwuliściennych mających zdolność zimowania (m.in. fiołek 
polny, trójbarwny etc.). 
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Rzepak: 
Oceniając stan fizjologiczny plantacji rzepaku ozimego na terenie pomorza należy zaznaczyć, 

iż jest on nadzwyczaj dobry. Rośliny charakteryzują się dużym wigorem i obecnie znajdują się w fazie 
rozety złożonej z 6-8 liści. Zabiegi agrotechniczne, które zostały przeprowadzone w ostatnim czasie na 
plantacjach miały na celu regulację zachwaszczenia oraz ochronę fungicydową z jednoczesnym 
skracaniem pokroju.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Sytuacja cenowa na rynku mleka poprawia się, zarówno w kraju,  jak i w naszym 
województwie. 

Według analizy IERiGŻ, mimo niskich cen skupu płaconych przez mleczarnie, produkcja 
i podaż mleka w 2016 r. nadal rosły, choć z malejącą dynamiką. Skup surowca wzrósł w pierwszych 
8 miesiącach 2016 r. o 3,4% do prawie 7,4 mld l (z tego w pierwszym półroczu o 5,6%). Zgodnie 
z prognozą, w całym roku może dojść do prawie 10,8 mld l mleka. Według Głównego Urzędu 
Statystycznego średnia cena skupu mleka  w Polsce we wrześniu  2016 roku wyniosła 111,81 zł/1 
hl i była wyższa o 2,8 % od notowanej we wrześniu  2015 r. i o  6,6 % wyższa od ceny 
wypłacanej w sierpniu 2016 r. (104,88 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka we 
wrześniu 2016 r. wyniosła 111,17 zł/1hl i była wyższa  o 10,3% od ceny płaconej w sierpniu 2016 
roku (100,78 zł/1hl). Jest to już kolejny miesiąc, w którym cena mleka rośnie. W poszczególnych 
powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach 0,7 zł/l do 1,3 zł/l i w 
dalszym ciągu są zróżnicowane zależnie od wielkości dostaw i od mleczarni. Mleczarnie 
systematycznie podnoszą ceny skupu. 

W hodowli bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. Na rynku zauważalne 
są tygodniowe wahania cen. W naszym województwie ceny za bydło opasowe kształtują się na 
poziomie od 5,5 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 1200 zł za 1 szt., cena 
jałówek ras mięsnych do dalszego chowu oscyluje w granicach od 9,00 do 13,00 zł/kg.  
 

Rynek żywca wieprzowego 
W końcu miesiąca października ceny żywca wieprzowego wahały się od 4,00 do 5,00 zł/kg. 

Przeciętnie rolnicy uzyskiwali od 4,40 do 4,50 zł za 1 kg netto, jest to niestety spadek w porównaniu 
do września i to nawet o 0,40 zł/kg.  

W przypadkach wysokiej mięsności cena dochodziła do 5,00 zł/kg. Ostatnie miesiące nie 
poprawiły znacząco sytuacji producentów żywca wieprzowego, którzy od 2 lat otrzymywali ceny nie 
pokrywające kosztów produkcji. Można było jednak zauważyć zwiększone zainteresowanie zakupem 
loszek hodowlanych i kryciem loch. Październikowe obniżenie cen spowoduje znów obniżenie 
zainteresowania  tą tak bardzo niestabilną gałęzią produkcji.  

Wszystkich niepokoją nowe ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń. Obecnie jest ich już 23, z 
czego 20 zlokalizowano w bieżącym roku. Ogółem w Polsce zlokalizowano  już 119 przypadków ASF 
u dzików.   

Na rynku prosiąt obserwuje się coraz mniejsze zainteresowanie obrotem sąsiedzkim, z małych 
gospodarstw, oferujących pojedyncze mioty do sprzedaży. Ceny prosiąt w obrocie targowiskowym i 
sąsiedzkim w porównaniu z wrześniem utrzymały się, a nawet lekko wzrosły na początku 
października i wynoszą od 170 zł do 180 zł za 1 szt.. 
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 17-23.10.2016r. za 
MRiRW-ZSRIR 

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

MAKROREGIONY 2016-10-23 2016-10-16 
1 2 3 

POLSKA 4,95 5,09 
REGION PÓŁNOCNY 5,03 5,19 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,97 5,09 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,97 5,11 

REGION ZACHODNI 4,89 5,03 
* 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. 
 

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 27.10.2016 r. 

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

1 Człuchów 4,40 7,20-7,70 - 
2 Słupsk - - 3,00 
3 Gdańsk 4,20-4,40 7,00 - 
4 Tczew 4,40 6,50-7,50 - 
5 Starogard Gdański 4,00-4,30 6,30-7,30 - 
6 Kościerzyna 4,50-4,60 6,40-8,00 - 
7 Chojnice 4,30 5,50-7,50 - 
8 Kartuzy 4,20-4,40 7,00 3,00 
9 Wejherowo 4,40 7,00 - 

10 Puck 4,60 - - 
11 Kwidzyn 4,30 6,00-7,10 - 
12 Nowy Dwór Gdański 4,80 6,50-7,00 - 
13 Sztum 5,00 6,00-6,50 - 

 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Od 18 października br. zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.  

Rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe 
regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. 

 Na konta rolników  wpływają zaliczki na poczet płatności bezpośrednich (w wysokości 70 
proc. kwoty dopłat). 

 Stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 
siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:  
69,40 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;  
111,00 zł - w przypadku roślin strączkowych; 
347,00 zł - w przypadku ziemniaków. 
 


