
 

Gdańsk, 30.04.2014 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec kwietnia 2014r. 

Dane meteorologiczne Kwiecień 2014 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 7,2 °C 

II dekada 9,2 °C 

III dekada 14 °C 

Średnia miesięczna 10,1 °C na wys. 2 metrów 

   Opady    

I dekada 12 mm 

II dekada 3 mm 

III dekada 0,2 mm 

Suma opadów 15,2 mm 

   Najwyższa tempera. 23.04.2014 22,9 °C 

   Najniższe tempera. 02.04.2014  -2,8 °C 

 
I Produkcja roślinna 
Zboża:  
W kwietniu przeprowadzono i zakończono siewy wszystkich gatunków zbóż jarych.  Obecnie 
obserwujemy pełnię wschodów tych roślin. W kwestii zbóż ozimych ich stan można określić jako 
bardzo dobry lub dobry. Większość roślin znajduje się w szczytowej fazie krzewienia lub początku 
strzelania  w źdźbło, wykazując optymalne ciemnozielone zabarwienie i zwartość łanu. Analizując 
zabiegi ochronne koniecznym było zastosowanie herbicydów na plantacjach o zwiększonej presji 
chwastów tj. miotła zbożowa, przytulia czepna, przetaczniki, itp. Rozpatrując stan porażenia roślin 
przez patogeny grzybowe m.in. mączniaka prawdziwego, septoriozę oraz czarną plamistość liści 
można stwierdzić, iż w znaczącej części stanowisk wykonanie zabiegu fungicydowego nie jest jeszcze 
konieczne. Jednakże w przypadku zwiększonej normy wysiewu oraz wysokiego nawożenia azotowego 
istnieje znacznie wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia tych chorób. Dlatego też wielu rolników 
zdecydowało się na wykonanie oprysku w celach profilaktycznych z wykorzystaniem preparatów 
kontaktowych. Dodatkowo też w początkowej fazie krzewienia w przypadku odmian o dużej 
wysokości słomy wykonano zabieg za pomocą regulatora wzrostu.  
Rzepak: 
Rośliny obecnie znajdują się w fazie kwitnienia, którego zaawansowanie jest różne w zależności od 
regionu województwa. Okres schyłku tworzenia pąków i początku kwitnienia jest jedną z najbardziej 
wrażliwych faz rozwojowych rzepaku, głównie ze względu na możliwość wystąpienia wiosennych 
przymrozów lub żerowania szkodników m.in. słodyszka rzepakowego.  
Kukurydza: 
Ostatnie dni miesiąca były czasem sprzyjającym siewom kukurydzy. Analizując zabiegi agrotechniczne 
poprzedzające jego wykonanie większość rolników wykonała już nawożenie przedsiewne NPK oraz 
odpowiednio doprawiła stanowisko np. za pomocą agregatów biernych. Zaawansowanie siewu w 
chwili obecnej jest niewielkie. 



 
 

Ocena punktowa upraw ozimych w skali 1-5 pkt. 
 

Lp. powiat Żyto 
pszenica 

ozima 
jęczmień 

ozimy 
pszenżyto 

ozime 
rzepak 
ozimy 

1 Człuchów 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 

2 Bytów 4,0 3,7 3,8 3,8 3,8 

3 Lębork 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

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 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

8 Kartuzy 3,3 3,5 3,5 3,7 3,7 

9 Kościerzyna 3,5 3,5 3,5 4,0 3,0 

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

11 Puck 4,3 4,4 4,6 4,6 4,0 

12 Kwidzyn 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

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

14 Nowy Dwór 4,0 4,0 4,0 4,0 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 

 

Ocena punktowa upraw jarych w skali 1-5 pkt. 
 

Lp. powiat Owies 
pszenica 

jara 
jęczmień 

jary 
pszenżyto 

jare 
rzepak 

jary 

1 Człuchów 4,0 4,0 4,0 4,0 - 

2 Bytów 3,8 4,0 3,8 3,8 - 

3 Lębork 4,0 4,0 4,0 4,0 - 

4 Słupsk 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

5 Gdańsk 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

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

7 Chojnice 4,0 4,0 4,0 4,0 - 

8 Kartuzy 3,0 3,2 3,3 3,0 - 

9 Kościerzyna 3,0 3,0 3,0 3,0 - 

10 Wejherowo 4,0 4,0 4,0 4,0 - 

11 Puck 3,9 3,7 3,7 3,9 - 

12 Kwidzyn 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

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

14 Nowy Dwór 3,0 3,5 4,0 - - 

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

16 Sztum 4,0 4,0 4,0 4,0 - 

 

 

 



 

II Produkcja zwierzęca 

Rynek mleka i żywca wołowego 
Rynek mleka w dalszym ciągu wykazuje dużą stabilność. Najwyższa cena w minionym czasie 

to 2,00 zł/kg dla dostawcy zrzeszonego  w grupie. Średnia cena to 1,40 – 1,80 zł/litr. Największe 

powody do zadowolenia moją rolnicy w powiecie kartuskim gdzie cena za 1 kg mleka  to 1,60 – 1,80 

zł natomiast najmniej w płacą w powiecie gdańskim  1,20 – 1,30 zł.   

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

poziomie ubiegłego miesiąc lecz ciągle bardzo niskie. Za MBO podmioty skupowe płacą od 6,00 – 7,50 

zł/kg netto, na eksport rolnicy sprzedają opasy po 9,00 zł netto. Cena uzależniona jest od rasy 

i stopnia umięśnienia.  Cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu kształtuje się na poziomie 

11,50-13,00 zł/kg. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę 850-1200 zł za 

1 sztukę.  Mimo tak niskiej ceny na żywiec rośnie zainteresowanie hodowla bydła mięsnego. Coraz 

więcej rolników posiadających do 5 – sztuk krów dojnych zmienia profil, przestawiając się na chów 

bydła opasowego. Dotyczy to głównie  rolników posiadających trwałe użytki zielone. Krowy 

skupowane są w cenie 4 – 5 zł za kg wagi żywej, w zależności od kondycji sztuki. Popyt i podaż 

utrzymują się na stałym poziomie. W niektórych punktach skupu zanotowano niewielką obniżkę cen 

skupu , a są też przypadki wstrzymania skupu żywca wołowego i wieprzowego. 

Trzoda chlewna 
W miesiącu kwietniu na rynku trzody chlewnej nastąpiła w zasadzie stabilizacja.  Ceny 

w województwie kształtują się  na poziomie od 4,10 do 4,95 zł/kg.  Wyższe ceny podawane są na 
stronie MRiRW powyżej 5 zł , rolnicy twierdzą że dawno już takich cen nie uzyskują.  
Lekkie ożywienie popytu na knurki i loszki hodowlane. W miesiącu lutym hodowcy w obawie przed 
pozostaniem z niekastrowanymi knurami  wykastrowali warchlaki i przeznaczyli je na tucz, więc jest 
ich mniej na rynku, a zainteresowanie zakupem w kwietniu wzrosło. 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 14-20.04.2014r 
 

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

CENA [zł/kg]  

MAKROREGIONY 2014-04-20 2014-04-13  

POLSKA 5,08 5,09  

REGION PÓŁNOCNY 5,11 5,09  

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,13 5,17  

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,08 5,09  

REGION ZACHODNI 4,99 4,98  

Obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC)   

przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).  

 

 



 

Średnie krajowe ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych za okres:  14-20.04.2014r 

Prosięta ok. 20 kg 

w zł/szt. 

Kategoria ceny 2014-04-20 2014-04-13 
Zmiana 

tygodniowa w % 

min. w zł/szt. 140,00 135,00 3,7 

max. w zł/szt. 215,00 236,00 -8,9 

średnia w zł/szt. 172,75 173,02 -0,2 

szacunkowa  podaż 1 968 1 789 10,0 

szacunkowa sprzedaż 1 533 1 435 6,8 

* wsk_war_atmosf. 2,66 2,52 5,6 

 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 30.04.2014 r. 
 

Lp. Powiat 
Cena w zł/kg żywca 

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 4,60-4,90 6,00-7,50 - 

2 Słupsk - - 3,70 

3 Gdańsk 4,40 6,50 - 

4 Tczew 4,50 5,00-6,30 - 

5 Starogard Gdański 4,60 5,50-6,50 - 

6 Kościerzyna 4,50-4,60 6,50-7,40 - 

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

8 Kartuzy 4,50 6,50 3,60 

9 Wejherowo 4,55 6,50 - 

10 Puck 4,10 - - 

11 Kwidzyn 4,92 6,00 - 

12 Nowy Dwór Gdański 4,60 - 4,95 6,60 - 7,00 - 

13 Sztum 4,60 6,5-6,8 - 
 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 Trwa szczytowy okres naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie. 
 Zauważa się duże zainteresowanie naborem wniosków z działania „Ułatwienie startu 

młodym rolnikom”. W dalszym ciągu brak jest ostatecznych wymogów i szczegółów 
związanych z tym naborem, co wywołuje sporą nerwowość wśród zainteresowanych. 

 Jest spore zainteresowanie wśród beneficjentów programu rolnośrodowiskowego, 
którym w roku bieżącym i przyszłym kończy się pięcioletnie zobowiązanie. Większość 
z nich nie będzie mogła ponownie skorzystać z pakietów, które obecnie realizują 
ponieważ nie zostały one uwzględnione w tegorocznym naborze, lub objęte są  
degresywnością, która powoduje, że uczestnictwo rolnika w programie 
rolnośrodowiskowym staje się nieopłacalne.  


