
 

Gdańsk, 01.04.2014 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec marca 2014r. 

I Produkcja roślinna 
Zboża:  

Od początku marca panowały dogodne warunki do rozpoczęcia prac polowych. Obejmowały 
one głównie przedsiewne nawożenie obornikiem zbóż jarych oraz nawożenie mineralne azotem 
(I dawka), w przypadku ozimin w fazie ruszenia wegetacji. Dodatkowo pod zboża jare dzięki 
korzystnym warunkom atmosferycznym wykonano zespół uprawek przedsiewnych optymalnie 
doprawiając glebę. Po wykonaniu tych zabiegów rozpoczęły się siewy zbóż, w pierwszej kolejności 
owsa następnie jęczmienia, pszenżyta i w niewielkim stopniu pszenicy jarej. Zaawansowanie siewów 
w zależności od regionu województwa kształtowało się na poziomie 15-60% zaplanowanej 
powierzchni.  

Oceniając stan plantacji ozimin należy stwierdzić, iż jest on dobry. W większości plantacji 
rośliny wykazują oznaki dobrego lub bardzo dobrego przezimowania. Długi okres wegetacji 
przedzimowej spowodował w niektórych przypadkach wystąpienie niedoborów pokarmowych 
objawiających się w postaci przebarwień organów wegetatywnych. Zachwaszczenie  pól na 
zróżnicowanym poziomie w zależności od jesiennej ochrony. 
Rzepak: 

Na plantacjach rzepaku stosuje się  obecnie II dawkę nawożenia azotowego. Oceniając stan 
roślin widoczne jest ruszenie wegetacji na wszystkich stanowiskach. Roślinność wyrównała 
i odbudowała części wegetatywne zniszczone po zimowych przymrozkach zmieniając kolor z żółtego 
na  intensywny  zielony.    
 
 

Ocena punktowa upraw ozimych w skali 1-5 pkt. 

L.p. powiat żyto 
pszenica 

ozima 
jęczmień 

ozimy 
pszenżyto 

ozime 
rzepak 
ozimy 

1 Człuchów 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 

2 Bytów 4 3,6 3,7 3,7 3,7 

3 Lębork 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 

4 Słupsk 3,5 3,0 3,0 3,5 3,5 

5 Gdańsk 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

6 Tczew 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 

7 Chojnice 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 

8 Kartuzy 3,4 3,7 3,7 3,6 3,5 

9 Kościerzyna 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

10 Wejherowo 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 

11 Puck 4,0 4,2 4,3 4,5 4,0 

12 Kwidzyn 4,2 3,9 3,8 4,1 3,8 

13 Malbork 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

14 Nowy Dwór 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 

15 Starogard Gdański 4,0-4,5 4,5-5,0 3,5-4,0 4,5 4,0 

16 Sztum 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 

 
 



 

 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Sytuacja w hodowli bydła mlecznego ustabilizowana. Ceny za mleko w skali  województwa  
kształtują się na poziomie od 1,40 zł do 1,70 zł za 1 litr. Cena jest uzależniona od jakości  i skali  
produkcji  a także od organizacji skupu i kondycji finansowej podmiotu skupowego. Najniższą cenę za 
mleko otrzymują gospodarstwa o małej liczebności krów działające w pojedynkę, zaś najwyższą 
członkowie grup producenckich.  Podstawą ceny za mleko jest jego jakość. Po raz pierwszy od trzech 
lat pojawiła się informacja o redukcji ceny za surowiec. Obniżka wynosi 0,05zł/kg. Obniżkę tę 
zastosowano dla dostawców zrzeszonych w grupie producenckiej. W dyskusjach z rolnikami daje się 
wyczuć pewien niepokój, czy jest to sygnał  dalszych obniżek czy tylko jednorazowy przypadek. Mimo 
zapowiedzi, że w miejsce likwidowanych kwot mlecznych ustanowione będą tzw. „pakiety mleczne” 
nie uspokoiło to jednak producentów, gdyż jest brak szczegółów i konkretów w tym temacie. 

Cielęta ze stad mlecznych  (po odpojeniu siarą) pow.  5 dnia życia kosztują od 850 zł do 1200 
za 1 szt. w zależności od  genotypu  i stopnia umięśnienia. Rolnicy poszukują cieląt do dalszego 
chowu.  Młode bydło opasowe - byczki  można uzyskać od 6,5 zł do 7,30 zł za 1 kg jałówki o 1,0 zł 
mniej(w zależności od rasy i stopnia umięśnienia). Cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu 
kształtuje się na poziomie od 11,50 zł do 13,00 zł za 1 kg. Krowy wybrakowane w zależności od ich 
wieku  kondycji od 4,00 zł do 5,00 zł za 1 kg. W rozliczeniach korzystniejsza cena kształtuje się przy 
wycenie poubojowej.   

Trzoda chlewna 

Po znalezieniu  w dniach 13-15 luty  na terenie Polski dwóch padłych dzików u których 
potwierdzono obecność wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń nastąpiło wstrzymanie eksportu i duże 
zaburzenia na rynku krajowym. W województwie pomorskim w okresie 17-21 luty ceny spadły do 
4,00 zł za 1 kg żywca a między  24 lutego – 02.03 wynosiły od 3,30 zł do 3,60 zł za 1 kg. Ponadto w 
tym okresie znacznie ograniczono ilość skupowanych zwierząt.  Począwszy od 3.03. nastąpił powolny 
wzrost cen i obecnie w naszym województwie kształtuje się na poziomie od 4,30 zł do 4,70 netto zł za 
1 kg żywca.  
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.  Są pojedyncze 
sygnały o uboju już zaproszonych loch. 
Na spotkaniach z rolnikami wypływa również temat – przewożenia dzików wyłapywanych z terenu 
trójmiasta na tereny wiejskie, co miało miejsce w roku ubiegłym. Rolnicy apelują o ustanowienie 
zwiększonego odstrzału dzików również na naszym terenie. 

Od niedzieli 16 marca uruchomiono skup interwencyjny trzody chlewnej na zagrożonym 
terenie. 

W dniu 18.03.2014r Decyzją Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia 
Zwierząt (DG SANCO) w Brukseli zmniejszono obszar  strefy ochronnej objęty najbardziej dotkliwymi 
restrykcjami. Decyzja modyfikuje także same restrykcje m.in. mięso pozyskiwane od świń 
pochodzących z tej strefy będzie mogło być umieszczone, jako świeże mięso na rynku krajowym. 
Według nowych przepisów ograniczenia te będą utrzymane tylko w następujących gminach 
województwa podlaskiego:  
- w powiecie sejeńskim gminy: Giby, Sejny oraz miasto Sejny  
- w powiecie augustowskim gminy: Lipsk, Płaska 



 

- w powiecie sokólskim gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, 
Sokółka i miasto Sokółka, Szudziałowo 
- w powiecie białostockim gminy: Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo 
Jednocześnie KE wyznaczyła strefę ochronną obejmującą powiaty sąsiadujące z w/w, w których 
zostaną wprowadzone minimalne ograniczenia odnośnie przemieszczania świń i mięsa dzików. Strefa 
ochronna obejmuje również wyłącznie województwo podlaskie. 
Strefy te będą obowiązywać od momentu wejścia w życie nowej decyzji. 
 W dniu 27.03. jest następne rozporządzeniu w sprawie ASF - rozporządzenie KE z 27.03.2014r.  
Rozporządzenie Komisji Europejskiej określające nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny 
w Polsce przewidziane jest do opublikowania 29 marca br. W życie wejdzie następnego dnia.  
Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia producentowi rolnemu, który był posiadaczem świń  
pochodzących z obszarów dotkniętych ograniczeniami weterynaryjnymi w związku ze zwalczaniem 
afrykańskiego pomoru świń, i sprzedał je w okresie od 26 lutego do 25 maja 2014 roku przysługuje 
wsparcie finansowe. 
Rekompensaty dla producentów rolnych będą przysługiwały za dostarczone do ubojni świnie 
z terenów, które obejmowały:  
A. W okresie od 26 lutego do 28 marca 2014 r.:  
- powiat sejneński; 
- w powiecie augustowskim gminę Płaska, gminę Lipsk, gminę Sztabin; 
- powiat sokólski; 
- w powiecie białostockim: gminę Czarna Białostocka, gminę Supraśl, gminę Zabłudów, gminę 
Michałowo, gminę Gródek; 
- powiat hajnowski; 
- powiat bielski; 
- powiat siemiatycki; 
- powiat łosicki; 
powiat bialski wraz z miastem Biała Podlaska; 
- powiat włodawski. 
B. Od 29 marca 2014 r. z terenów województwa podlaskiego: 
- w powiecie sejneńskim: gminę Giby i gminę Sejny wraz z miastem Sejny; 
- w powiecie augustowskim: gminę Lipsk i gminę Płaska; 
- w powiecie białostockim: gminę Czarna Białostocka, gminę Gródek, gminę Supraśl, gminę Wasilków 
i gminę Michałowo; 
- w powiecie sokólskim: gminę Dąbrowa Białostocka, gminę Janów, gminę Krynki, gminę Kuźnica, 
gminę Nowy Dwór, gminę Sidra, gminę Sokółka i gminę Szudziałowo. 
Wsparcie finansowe (rekompensaty) będzie udzielane do świń o masie od 50 kg oraz macior o masie 
od 160 kg. Wsparcie to określono na poziomie 35,7 euro/100 kg masy tuszy. W przypadku tusz 
o masie powyżej 100 kg wsparcie będzie ograniczone do 35,7 euro/tuszę. W przypadku tusz poniżej 
100 kg poziom wsparcia będzie odpowiednio redukowany. Producenci chcący uzyskać wsparcie będą 
składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego. W celu udokumentowania posiadania i sprzedaży świń 
wnioskodawcy będą zobligowani do przedstawienia kopii: 
- faktur sprzedaży świń,  
- świadectw zdrowia świń i pozwoleń na przemieszczanie świń objętych fakturami, 
- informacji o masie sprzedanych zwierząt.  

 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku realizuje szeroką akcję informacyjną na 

wszystkich szkoleniach gdzie obecni są hodowcy świń. Szkolenia te  dotyczącą przede wszystkim 



 

zabezpieczenia gospodarstw i podjęcia wszelkich środków ostrożności aby zapobiec ewentualnemu 
zawleczeniu wirusa do swoich stad. Informują o drogach rozprzestrzeniania się wirusa objawach  

i skutkach choroby oraz sposobach postępowania w przypadku stwierdzenia choroby. 
Wszystkie powiatowe zespoły doradztwa otrzymały również stosowne prezentacje. Akcję 
informacyjną w postaci rozdawania ulotek prowadzą również Powiatowe Inspektoraty Weterynarii. 
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 27.03.2014 r. 
 

Lp. Powiat Cena w zł/kg żywca 

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 4,60 6,20*-7,60** - 

2 Słupsk - - 3,80 

3 Gdańsk 4,20 6,50* - 

4 Tczew 4,50 5,00*-6,50** - 

5 Starogard Gdański 4,60 5,50*-6,50** - 

6 Kościerzyna 4,40-4,50 6,50*-7,40** - 

7 Chojnice 4,60-4,70 6,50* - 

8 Kartuzy 4,20 6,50* 3,90 

9 Wejherowo 4,30 6,50* - 

10 Puck 4,20 - - 

11 Kwidzyn 4,50 6,00* - 

12 Nowy Dwór 

Gdański 

4,50-4,80 6,60*-7,00** - 

13 Sztum 4,50 6,00*-7,22** - 

* młody żywiec wołowy 
** bydło mięsne 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 

 Od 15 marca br. w Biurach Powiatowych ARiMR można składać wnioski o przyznanie dopłat 

bezpośrednich. 

 Na konta rolników wpływają płatności bezpośrednie. 

 Duże zainteresowanie wywołała informacja o zwiększeniu płatności bezpośrednich dla 

młodych rolników od 2015 roku.  


