
 

Gdańsk, 03.03.2014 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lutego 2014r. 

Dane meteorologiczne luty 2014 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 0,9 °C 

II dekada 3,2 °C 

III dekada 3,5 °C 

Średnia miesięczna 2,5 °C na wys. 2 metrów 

   Opady    

I dekada 12,3 mm 

II dekada 11,8 mm 

III dekada 3 mm 

Suma opadów 27,1 mm 

   Najwyższa tempera. 23.02.2014 10,7 °C 

   Najniższe tempera. 04.02.2014  -6,4°C 
 

I Produkcja roślinna 

Zboża:  

W miesiącu lutym sytuacja dotycząca stanu plantacji zbóż ozimych była zróżnicowana. W rejonach 

o zbyt małej pokrywie śnieżnej rośliny znacznie ucierpiały w skutek silnych mrozów oraz wiatru 

powodującego zjawisko wysmalania. W skali makroskopowej na polach widoczne było to w postaci 

żółtych połaci roślin dotkniętych tym zjawiskiem. Jednakże należy stwierdzić, iż w większości 

przypadków uszkodzenia roślin nie spowodują ich zamierania. Natomiast druga połowa miesiąca 

charakteryzowała się zgoła odmiennymi warunkami atmosferycznymi a głównie znacznie wyższą 

dodatnią temperaturą powietrza (nawet do 10°C). Panujące warunki pogodowe spowodowały 

powolne zazielenienie się roślin i stopniowe wznawianie wegetacji. Analizując całokształt zabiegów 

uprawy rolnicy noszą się z zamiarem (o ile warunki atmosferyczne nie ulegną zmianie) nawożenia 

azotowego plantacji po wznowieniu wegetacji roślin. 

Rzepak: 

Podobnie jak w przypadku zbóż, także rośliny rzepaku ucierpiały z powodu panujących na początku 

lutego mrozów. Liczbowo szacuje się, iż  średnio około 20% zasiewów zostało mocno uszkodzonych 

poprzez niską temperaturę i silne wiatry, szczególnie na terenach pagórkowatych o niewielkiej 

okrywie śnieżnej stanowiącej dla roślin naturalną osłonę. Ze względu na panujące warunki okres 

w którym aktualnie znajdują się rośliny zarówno zbóż jak i rzepaku uwidacznia nam jak ważny jest 

odpowiedni dobór odmiany szczególnie pod kątem mrozoodporności. 
 

 

 



 
 

II Produkcja zwierzęca 

Rynek mleka i żywca wołowego 

W hodowli bydła mięsnego w ostatnim miesiącu sytuacja się nieco uspokoiła, ceny są na 

poziomie ubiegłego miesiąca, lecz ciągle bardzo niskie. Za MBO podmioty skupowe płacą średnio od 

6,80-7,40 zł/kg brutto, najmniej jednak w powiecie starogardzkim, gdzie cena kształtuje się na 

poziomie 6,95 zł/kg. Ceny ras mięsnych (Limousin, Charoles itp.) średnio są wyższe o 1zł/kg. Na 

eksport rolnicy sprzedają bydło rzeźne po 9,00 zł netto za 1kg. Mimo tak niskiej ceny na żywiec rośnie 

zainteresowanie hodowlą bydła mięsnego. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają 

cenę od 800 do 1000 zł/szt. a nawet 1200 zł za  1 sztukę w zależności od stopnia umięśnienia i rasy. 

Cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu kształtuje się na poziomie 11-12 zł/kg. Krowy 

skupowane są w cenie o 4 do 5 zł za1  kg wagi żywej. 

W dalszym ciągu bardzo dobra sytuacja na rynku mleka. Ceny stabilne z tendencją zwyżkową. 

Wszystkie podmioty skupowe oferują ceny 1,50-1,80zł/ kg w zależności  od skali produkcji 

i parametrów jakościowych. Producenci zrzeszeni w grupach producenckich otrzymują cenę 

o 0,20zł/kg wyższą od producentów nie zrzeszonych. W chwili obecnej 60% dostawców należy do 

grup producenckich. W powiecie słupskim dobrzy producenci otrzymują nawet w ok.  2,00  zł/litr. 

Trzoda chlewna 

W poprzednim miesiącu mieliśmy informację o afrykańskim pomorze świń na Litwie.  W dniach 13-15 

luty znaleziono na terenie Polski padłe dziki u których potwierdzono obecność wirusa Afrykańskiego 

Pomoru Świń. 

Wpłynęło to na wstrzymanie eksportu i duże zaburzenia na rynku krajowym. W pomorskim, 

w poprzednim tygodniu 17-21 luty, ceny spadły do 4,00 zł  za 1 kg żywca a w ostatnim tygodniu - od 

poniedziałku 24 lutego wynoszą od 3,30 – 3,60 zł netto za 1 kg. Ponadto znacznie ograniczono ilość 

skupowanych zwierząt.   

Znacznie spadło również zainteresowanie zakupem prosiąt. Rolnicy prowadzący tucz w oparciu 

o zakupy w tej sytuacji wstrzymują się z zakupem prosiąt. W chlewniach nastawionych na produkcję 

prosiąt i ich sprzedaż z reguły nie ma miejsca dla tuczników. Jest to kolejny problem. 

Na spotkaniach z rolnikami poruszany jest również temat – przewożenia dzików wyłapywanych 

z terenu trójmiasta na tereny wiejskie.  

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

producentów i hodowców trzody chlewnej. Grozi bankructwem gospodarstw, w których główny 

dochód pochodził z tej gałęzi produkcji. Rolnicy pytają i oczekują od władz jasnych reguł wsparcia 

tego sektora produkcji oraz ewentualnych odszkodowań w przypadkach zainfekowania stad świń i ich 

likwidacji. W pomorskim na dzień 1.02.2013r w ARiMR było zarejestrowanych  967 699 świń  

w 14 426 stadach.  

 

 

 

 



 

 

Ceny żywca (brutto) w woj. pomorskim 27.02.2014 r. 

Lp. Powiat 
Cena w zł/kg żywca 

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 3,50 6,00*-7,40** - 

2 Słupsk 4,20 4,80*-6,50** 4,20 

3 Gdańsk 3,64 6,42* - 

4 Tczew 3,78  4,86*- 7,02** - 

5 Starogard Gdański 3,42-3,63 6,95** - 

6 Kościerzyna 3,75 6,50*-7,40** - 

7 Chojnice 3,74 6,50* - 

8 Kartuzy 3,64 6,42* 4,28 

9 Wejherowo 3,64 6,74** - 

10 Puck 3,74 - - 

11 Kwidzyn 3,40-3,70 6,50* - 

12 Nowy Dwór Gdański 3,40-3,70 6,50* - 7,00** - 

13 Sztum 3,64 6,00*-7,22** - 
* młody żywiec wołowy 
** bydło mięsne 
 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 Z ARiMR-u rolnicy otrzymują dopłaty bezpośrednie i ONW. Zaopatrują się w nawozy i środki 
do produkcji. 

 Rolnicy są zainteresowani szczegółami nowych założeń dofinansowania w latach 2014-2020, 
szczególnie mocno zainteresowani są tym, jak będą wyglądać dopłaty bezpośrednie 
i rolnośrodowiskowe w 2014 r. 

 Rolnicy zgłaszają się z uzupełnianiem wniosków do Modernizacji i prośbą o pomoc 
w wypełnianiu formularza AGNAS. 

 Trwają szkolenia rolnicze, kursy chemiczne, na których informujemy o działalności 

komercyjnej PODR. 

 Wzrasta zainteresowanie rolników Integrowaną Ochroną Roślin. 

 
 


