
 

Gdańsk, 30.05.2014 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec maja 2014r. 

Dane meteorologiczne maj 2014 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 9,1 °C 

II dekada 12,7 °C 

III dekada 16,4 °C 

Średnia miesięczna 12,7 °C na wys. 2 metrów 

   Opady    

I dekada 15 mm 

II dekada 16,2 mm 

III dekada 24,6 mm 

Suma opadów 55,8 mm 

   Najwyższa tempera. 21.05.2014 29,6 °C 

   Najniższe tempera. 05.05.2014  -1 °C 

 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Stan plantacji zbóż ozimych i jarych w maju można określić jako dobry. Formy ozime w zależności od 

gatunku znajdują się obecnie w różnym stadium kłoszenia. Architektura łanu w przeważającej części 

plantacji charakteryzuje się znacznym zagęszczeniem roślin oraz ich ciemnozielonym zabarwieniem 

co może świadczyć o optymalnym ich odżywieniu oraz sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

W kwestii ochrony pól przed patogenami grzybowymi i chwastami należy stwierdzić, iż w pierwszej 

z wymienionych grup najczęściej porażającymi plantację chorobami były: 

 w przypadku żyta, pszenżyta: rdza żółta, septorioza paskowana liści 

 pszenica ozima : mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści 

 jęczmień ozimy: rynchosporioza plamistość siatkowa, mączniak prawdziwy 

Natomiast najczęściej występującym na polach gatunkami chwastów były: przytulia czepna, fiołki 

polne, tasznik pospolity, tobołki polne oraz na glebach lżejszych miotła zbożowa. Zboża jare obecnie 

znajdują się w fazie pełni krzewienia. Rozpatrując całokształt zabiegów ochronnych w mijającym 

miesiącu rolnicy wykonali opryski mające na celu redukcję chwastów w zasiewach zbóż jarych oraz 

ozimych w przypadku braku skuteczności wcześniejszej ochrony. Dodatkowo stosowano także zabiegi 

fungicydowe  mające na celu zahamowanie rozwoju chorób grzybowych. 

Rzepak: 

Plantacje rzepaku na terenie województwa prezentują się obiecująco. Rośliny obecnie zakończyły już  



 

kwitnienie rozpoczynając jednocześnie zawiązywanie łuszczyn. W przypadku plantacji zagęszczonych 

o wysokim poziomie nawożenia istnieje prawdopodobieństwo porażenia plantacji przez choroby: 

suchą zgniliznę szarą pleśń oraz czerń krzyżowych. Oceniając straty spowodowane przez żerowanie 

szkodników głównie słodyszka rzepakowego należy zaznaczyć, iż mają one charakter lokalny i w 

porównaniu z ubiegłym rokiem są mniejsze. Z kolei podwyższone temperatury w obecnym okresie 

mogą wpłynąć na zwiększenie porażenia przez szkodniki łuszczynowe tj. chowacz podobnik oraz 

pryszczarek kapustnik.  

Kukurydza: 

W maju zakończono siew kukurydzy. W niektórych regionach województwa niskie temperatury 

opóźniły wschody roślin jednakże w chwili obecnej są one równomierne. 

 

II Produkcja zwierzęca 

Rynek mleka i żywca wołowego 

Młode bydło opasowe skupowane jest w cenie netto średnio od 5,50 do 6,50 zł za kg (cena 

uzależniona od rasy i stopnia umięśnienia). Najwyższa cena w granicach powyżej 7,20 zł kształtowała 

się w powiecie kościerskim i człuchowskim. Najmniej zadowoleni z cen skupu MBO byli rolnicy 

z powiatu tczewskiego i kwidzyńskiego gdzie cena spadła do ok. 5,00 zł Cena jałówek ras mięsnych do 

dalszego chowu kształtuje się na poziomie od 11,50 zł do 13,00 zł/kg. Cielęta w obrocie pomiędzy 

gospodarstwami osiągają cenę od 850 zł do 1200 zł za 1 sztukę w zależności od stopnia umięśnienia 

i rasy. 

Podmioty skupowe informują rolników o obniżce cen za surowiec w granicach 0,15 zł/kg 

jednocześnie dając do zrozumienia o możliwości dalszych obniżek cen. Zakończył się kolejny rok 

kwotowy, a rozpoczęty nowy jest ostatnim, w którym obowiązywać będzie kwotowanie mleka. 

W dalszym ciągu producenci mleka czekają na szczegółowe informacje dotyczące tzw. pakietów 

mlecznych. Obecnie rolnicy otrzymują za 1 kg mleka netto od 1,40 zł do 1,70 zł. W sprzedaży 

bezpośredniej ceny w granicach od 1,50 zł do 2,0zł/l  

 

Trzoda chlewna 

W miesiącu kwietniu na rynku trzody chlewnej nastąpił lekki wzrost cen.  Najniższe ceny zanotowano 

w powiecie puckim od 4,20 zł/kg żywca. Najwyższe w powiecie Kwidzyńskim – do 4,90 zł. Średnio 

w województwie 4,50 zł – 4,70 zł/kg.   

Utrzymuje się lekkie ożywienie popytu na knurki i loszki hodowlane. W miesiącu lutym hodowcy 

w obawie przed pozostaniem z niekastrowanymi knurami  wykastrowali warchlaki i przeznaczyli na 

tucz, więc jest ich mniej na rynku, a zainteresowanie zakupem w kwietniu i maju wzrosło.  

        W miesiącu maju zaobserwowano wzrost cen skupu trzody, niska podaż prosiąt na rynku oraz  

tuczników. Wysokie ceny pasz i koncentratów dla trzody oraz utrzymująca się cena zbóż paszowych 

nie zachęca  do chowu trzody chlewnej. 



 
 

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 29.05.2014 r. 

Lp. Powiat 
Cena w zł/kg żywca 

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 4,70 6,00-7,30 - 

2 Słupsk - - 3,70-3,80 

3 Gdańsk 4,50 6,50 - 

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

5 Starogard Gdański 4,60-4,80 5,50-6,50 - 

6 Kościerzyna 4,70 6,50-7,40 - 

7 Chojnice 4,70-4,80 6,50 - 

8 Kartuzy 4,50 6,50 3,90 

9 Wejherowo 4,60 6,50 - 

10 Puck 4,20 - - 

11 Kwidzyn 4,71-4,90 5,20 - 

12 Nowy Dwór Gdański 4,50-4,60 7,00-7,20 - 

13 Sztum 4,50 6,5-6,8 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
  

 Jest duże zainteresowanie młodych rolników naborem wniosków o pomoc finansową 
w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, objętego PROW 2007-2013. 
Termin składania wniosków mija 21 czerwca 2014 r. 

 15 maja zakończył się nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie, rolnośrodowiskowe, ONW. 
 Rolnicy składają wnioski o zwrot wykorzystanego do siewu/sadzenia materiału 

kwalifikowanego oraz informują AGNAS o wykorzystaniu materiału ze zbioru odmiany 
chronionej wyłącznym prawem jako materiału siewnego. 

 Rolnicy są mocno zainteresowani szczegółami nowych założeń dofinansowania w latach 
2014-2020 r.  
 
 

 


