
 

Gdańsk, 03.02.2014 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec stycznia 2014r. 

Dane meteorologiczne Styczeń 2014 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 4,1 °C 

II dekada -2,2 °C 

III dekada -10,1 °C 

Średnia miesięczna -2,7 °C na wys. 2 metrów 

   Opady w miesiacu Styczeń - 2014   

I dekada 43,5 mm 

II dekada 21,8 mm 

III dekada 0 mm 

Suma opadów 65,3 mm 

   Najwyższa tempera. 07.01.2014 9,5 °C 

   Najniższe tempera. 24.01.2014  -16,9°C 
 

I Produkcja roślinna 

Zboża:  

Styczeń charakteryzował się zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Początkowe dodatnie 

temperatury negatywnie wpłynęły na proces hartowania roślin oraz zwiększyły zagrożenie porażenia 

chorobami. Zmiana warunków pogodowych w 2 połowie miesiąca (wystąpienie opadów śniegu oraz 

spadek temperatury nawet do -20°C) spowodowała zahamowanie wegetacji roślin i przejście w stan 

spoczynku zimowego. Wystąpienie miejscami silnych wiatrów szczególnie na polach o pagórkowatej 

rzeźbie terenu pozbawiło okrywy śnieżnej niektóre miejsca na plantacjach ozimin. Może być to 

przyczyną wymarzania roślin w tych miejscach szczególnie w przypadku gatunków o słabszej 

mrozoodporności takich  jak jęczmień, pszenica.  

Rzepak: 

Stan plantacji rzepaku ozimego w województwie w bieżącym miesiącu można określić jako dobry. 

Niektóre rośliny zdołały wytworzyć nawet 10 liści wypuszczając pęd kwiatostanowy. Negatywnym 

zjawiskiem jest brak lub zbyt mała okrywa śnieżna niektórych plantacji. Ze względu na 

zaawansowanie rozwoju roślin oraz podatność rzepaku na niskie temperatury może to w przyszłości 

spowodować straty w tych miejscach.   
 

II Produkcja zwierzęca 

Rynek mleka i żywca wołowego 

Producenci mleka mogą mieć powody do zadowolenia, ceny mleka nieznacznie wzrosły. Cena 

uzależniona jest od ilości odstawianego surowca i podmiotu skupującego oraz przynależności do  



 

grupy producenckiej. Najwyższa cena w minionym czasie to 1,82 zł/kg dla dostawcy zrzeszonego  

w grupie. Średnia cena to 1,20 zł – 1,60 zł/kg. Największe powody do zadowolenia moją rolnicy 

w powiecie wejherowskim, gdzie cena za 1 kg mleka  kształtuje się na poziomie od 1,68 zł do 1,72 zł 

natomiast najmniej w płacą w powiecie bytowskim od 0,90 zł do 1,45 zł. Ceny zwierząt w miesiącu 

styczniu nie odbiegały znacząco od cen grudniowych. Za MBO (buhaje) podmioty skupowe płacą 

najwięcej w powiecie gdańskim - od 6,5 zł do 7,5 zł/kg a najmniej w powiecie puckim, gdzie rolnik 

otrzymuje od 5,00 zł do 5,40 zł/kg. Mimo tak niskiej ceny za żywiec rośnie zainteresowanie hodowlą 

bydła mięsnego.  Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 800 zł do 1200 zł za 

1 sztukę w zależności od stopnia umięśnienia i rasy. Cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu 

kształtuje się na poziomie od 11 zł do 13 zł/kg. W powiecie kościerskim krowy skupowane są w cenie 

od 4,00 zł do 5,00 zł za 1 kg wagi żywej, w zależności od kondycji sztuki. Natomiast w powiecie 

puckim za krowy brakowane rolnicy dostają od 3,00 zł do 3,50 zł/kg.  

Trzoda chlewna 

W miesiącu styczniu po okresie grudniowego spadku nastąpił lekki wzrost ceny żywca wieprzowego - 

o około 10 gr/kg, cena wahała się od 4,40 zł /kg żywca nawet do 5,40 zł/kg + vat. Najwyższą 

notowano  w Nowym Dworze Gdańskim, najniższą w  Przodkowie - pow. kartuski i w Pucku. Średnio 

jednak oscylowała od 4,80 zł do 5,00 zł za 1 kg.  Od 20 stycznia zaobserwowano lekki spadek cen 

i zatrzymanie popytu – rolnicy sygnalizują, że na odbiór tuczników czekają nawet do 2 tygodni. 

W dniu 24 stycznia 2014 r. litewskie władze weterynaryjne zawiadomiły o wykryciu dwóch 

przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. Według danych litewskich oba przypadki ASF na 

Litwie zlokalizowane są w pobliżu granicy białorusko-litewskiej i jednocześnie w odległości ok. 70-80 

km od granicy Polski. Do tego doszła informacja o wstrzymaniu eksportu wieprzowiny przez Rosję 

i Białoruś nie tylko z Litwy ale ze wszystkich krajów UE.  

Wpłynęło to od razu na oferowaną przez  skupujących cenę żywca wieprzowego. Ceny prosiąt 

i warchlaków szczególnie tych z importu są niezmiernie wysokie.  Wynikiem tego jest wstrzymywanie 

się niektórych rolników w ostatnim okresie z zakupem z importu i czekanie na rozwój sytuacji.  

Rolnicy są bardzo zaniepokojeni zaistniałą sytuacją,  stwarza ona realne zagrożenie dla polskich 

producentów i hodowców trzody chlewnej.  
 

Zintegrowany system informacji rynkowej. 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 20-26.01.2014 r.    

Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia 
(poniedziałek - niedziela).      

CENA [zł/kg]    
MAKROREGIONY 2014-01-26 2014-01-19    

POLSKA 5,01 4,95    
REGION PÓŁNOCNY 5,02 4,94    
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,13 5,05    
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,00 4,96    
REGION ZACHODNI 4,86 4,82    

Krajowe ceny prosiąt 

 



 

Średnie krajowe ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych za okres:  20-26.01.2014 r. 

Prosięta 
ok. 20 kg 
w zł/szt. 

Kategoria ceny 2014-01-26 2014-01-19 
Zmiana 

tygodniowa w % 

min. w zł/szt. 135,00 138,00 -2,2 

max. w zł/szt. 215,00 200,00 7,5 

średnia w zł/szt. 170,53 2 175,00 1,8 

szacunkowa  podaż 1 344 2 175 -38,2 

szacunkowa sprzedaż 1 031 1 654 -37,7 

* wsk_war_atmosf. 1,77 2,37 -25,3 
 

Ceny żywca w woj. pomorskim 30.01.2014 r. 

Lp. Powiat 
Cena w zł/kg żywca (brutto) 

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 4,70-4,80 6,00*-7,60** - 

2 Słupsk 5,10 4,90*-6,90** 3,90 

3 Gdańsk 4,82 7,49** - 

4 Tczew 5,18 7,03** - 

5 Starogard Gdański 4,92-5,13 5,88*-7,22** - 

6 Kościerzyna 4,90-5,0 6,50*-7,40** - 

7 Chojnice 5,13-5,24 6,50* - 

8 Kartuzy 4,82 7,49** 4,17 

9 Wejherowo 4,86 7,56** - 

10 Puck 4,60 - - 

11 Kwidzyn 4,75 6,50* - 

12 Nowy Dwór Gdański 4,90-5,60 - - 

13 Sztum 5,14 6,00*-7,22** - 
* młody żywiec wołowy 
** bydło mięsne 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 Od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym. Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi 81,70 zł 
na każdy hektar użytków rolnych.  

 W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis.  Łączna kwota pomocy dla producenta 
rolnego nie może przekroczyć 15 000 euro w latach 2014, 2013, 2012. 

 Od pierwszego grudnia rozpoczął się okres płatniczy dla płatności obszarowych 
i rolnośrodowiskowych. Wielu rolników otrzymało płatności z obydwu filarów. Jednak 
płatności w tym roku płacone są w transzach. Płatności objęte są mechanizmem redukcji 
płatności (modulacja, mechanizm dyscypliny finansowej). Dodatkowo modulacją objęto 
płatności cukrowe. W sumie w tym roku rolnicy pozbawieni zostali od kilku do ponad 10 % 
dopłat.   

 Duże zainteresowanie wśród mieszkańców obszarów wiejskich wzbudza nowy PROW 2014 – 
2020 i działania z nim z wiązane. 

 


