
 

Gdańsk, 30.06.2014 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec czerwca 2014r. 

Dane meteorologiczne czerwiec  2014 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 17,2 °C 

II dekada 15,2 °C 

III dekada 14,3 °C 

Średnia miesięczna 15,6 °C na wys. 2 metrów 

   Opady - 2014   

I dekada 12,2 mm 

II dekada 6,2 mm 

III dekada 17,4 mm 

Suma opadów 35,8 mm 

   Najwyższa tempera. 10.06.2014 29,3 °C 

   Najniższe tempera. 16.06.2014 4,6 °C 

 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 

Aktualnie rośliny ozime zakończyły okres kwitnienia i wchodzą w fazę od dojrzałości mlecznej 
w przypadku żyta, pszenżyta i pszenicy do dojrzałości woskowej w przypadku jęczmienia ozimego. 
Natomiast formy jare zbóż znajdują się w fazie pełni kłoszenia. Rozpatrując prace związane z uprawą 
zbóż w czerwcu producenci rolni głównie wykonywali zabiegi fungicydowe w zbożach jarych głównie 
przeciwko patogenom porażającym liście w formach ozimych przeciwko chorobom atakującym kłosy. 
Niepokojącym zjawiskiem zaobserwowanym na wielu plantacjach na terenie województwa jest 
wzmożone zachwaszczenie plantacji miotłą zbożową. Owo nasilenie występowania może być 
wynikiem  przyczyn do których możemy zaliczyć: brak skuteczności zabiegów herbicydowych (wtórne 
zachwaszczenie), stosowanie nieprzefermentowanego obornika jesienią lub zbyt częste stosowanie 
uproszczeń w uprawie.  
Rzepak: 
 Plantacje rzepaku ozimego charakteryzują się obecnie równomiernym dojrzewaniem. 
Łuszczyny roślin przyrastają obecnie znacznie na masie. Stopień zachwaszczenia lekki, głównie 
samosiewami zbóż, makami i chabrami . 
Kukurydza: 

Stan zasiewów kukurydzy w czerwcu można ocenić jako dobry. Rośliny znajdują się w fazie 
około 6-8 liści i wysokości 20-25cm. Lokalne gruntowe przymrozki w niektórych regionach 
województwa negatywnie wpływały na stan plantacji.  
 
 

 

 



 

II Produkcja zwierzęca 

Rynek mleka i żywca wołowego 

W hodowli bydła od kilku miesięcy nie zauważa się istotnych zmian. W dalszym ciągu producenci 
mleka otrzymują pisma na temat obniżki cen na mleko od podmiotów skupujących. Obniżka dotyczy 
wszystkich podmiotów skupowych. Skala obniżki za miniony okres waha się w granicach od 0,08-0,15 
zł/kg w zależności od podmiotu skupowego i skali dostaw. W większości gospodarstw cena za 1 kg 
mleka kształtuje się na poziomie od 1,20 zł do 1,80 zł. W sprzedaży bezpośredniej 1,50 zł – 2,00 zł.  
Na terenie powiatu bytowskiego i kościerskiego dla gospodarstw o małej liczebności krów cena ta 
wynosi od 0,80 zł do 1,60 zł . Coraz więcej hodowców rezygnuje ze sprzedaży bezpośredniej na rzecz 
dostawy do mleczarń lub użytkowania krów jako mamki. O cenie decyduje jakość mleka, ilość 
i kondycja finansowa podmiotu skupującego. Ciągle poszukiwany jest materiał hodowlany. Cena za 
jałówkę cielną hodowlaną wynosi około 6500 zł w zależności od jej wartości hodowlanej. Cena bydła 
rzeźnego  waha się w granicach 6,0  zł do 7,50 zł za 1 kg. Wg wyceny poubojowej 10 zł – 12 zł za 1 kg 
wbc (wagi bitej ciepłej). Na cenę ma wpływ rasa i stopień umięśnienia, jałówki są o 1,0 zł tańsze. 
Różnica ta jest mniejsza w przypadku wyceny poubojowej. Cena za cielęta kształtuje się w granicach 
od 800 zł do 1200 zł w zależności od wagi, stopnia umięśnienia i % dolewu rasy mięsnej. Za 1 kg 
cielęcia ceny wynoszą od 10,00 zł do 13,00 zł. Odsadki czyli cielęta ras mięsnych i ich krzyżówki 
odsadzone po pół roku ( 7-8 miesięcy) sprzedawane są w cenie od 8 zł do 13 zł za 1 kg w zależności od 
umięśnienia. Jałówki ras mięsnych i ich krzyżówek do hodowli sprzedawane są od 11 zł do 13 zł za 
1 kg. Za wybrakowane krowy można uzyskać w granicach od 3 zł do 5 zł za 1 kg w zależności od 
kondycji sztuki. 
Trzoda chlewna 
Mimo  potwierdzenia dwóch kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń z  29 i 30 maja, tym 
razem obyło się bez paniki.  W promieniu 3 km od miejsc znalezienia tych ostatnich zakażonych 
dzików nie było hodowli świń, w promieniu 10 km trzoda chlewna została przebadana i indywidualnie 
oznakowana. Ta sytuacja nie odbiła się negatywnie na rynku trzody w naszym terenie. 
Miesiąc czerwiec to kolejny miesiąc nieznacznego  wzrostu ceny skupu żywca wieprzowego. Bardzo 
powoli, od kwietnia systematycznie cena wzrasta. W ostatnim czasie zauważa się  iż popyt 
przewyższa podaż. Najniższe ceny nadal w powiecie puckim do którego dołączył lęborski gdzie 
według relacji naszych doradców ceny utrzymują się na poziomie 4,40 zł za 1kg. Ponadto w powiecie 
puckim przez okres letni nie będzie działać ubojnia. Natomiast wyższe ceny są oferowana między 
innymi  w powiatach  kwidzyńskim, człuchowskim, starogardzkim  i chojnickim. Przeciętna cena 
w województwie oscyluje około 4,60-5,00 zł/kg. W czerwcu również wzrosła cena rynkowa prosiąt:  
za parkę wynosi ok. 300 – 350 zł. Wskazuje to na zwiększone zainteresowanie tuczem. Może to być 
przejaw sygnalizowanej – spodziewanej niskiej ceny zbóż ze zbiorów tego roku.  
Utrzymuje się też  zwiększone zainteresowanie zakupem materiału hodowlanego – kwalifikowanych 

loszek i knurków.  

W dniach 7-8 czerwca odbyła XXIII Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, a 14-15 

czerwca Regionalna Wystawa w Starym Polu. Na wystawach swój dorobek prezentowali hodowcy 

mający swoje stada pod oceną użytkowości, produkujący materiał hodowlany knurki i loszki.  Ocenę 

prowadzi Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS".  Oddział Gdański 

POLSUS działa na terenie województwa pomorskiego i ma pod swoją pieczą 35 hodowców, 41 stad 

liczących łącznie 1000 loch. 

 



 
 

Zintegrowany system MRiRW podaje również wzrostową tendencję skupu. 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 15-22.06.2014 

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

CENA [zł/kg]  

MAKROREGIONY 2014-06-22 2014-06-15  
POLSKA 5,35 5,27  
REGION PÓŁNOCNY 5,34 5,28  
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,44 5,33  
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,32 5,27  
REGION ZACHODNI 5,28 5,19  

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

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

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 27.06.2014 r. 
 

Lp. Powiat 
Cena w zł/kg żywca 

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 5,00 6,00-7,30 - 

2 Słupsk - - 4,10-4,20 

3 Gdańsk 4,80 6,50 - 

4 Tczew 4,90 5,00-6,30 - 

5 Starogard Gdański 5,00-5,10 5,50-6,50 - 

6 Kościerzyna 4,50 6,50-7,40 - 

7 Chojnice 5,00 6,50 - 

8 Kartuzy 4,80 6,50 3,90 

9 Wejherowo 4,85 6,50 - 

10 Puck 4,40 - - 

11 Kwidzyn 5,20 6,00 - 

12 Nowy Dwór Gdański 4,40-4,50 7,00-7,10 - 

13 Sztum 4,90 6,5-6,8 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 23 czerwca ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków z dz. „Ułatwienie startu młodym 
rolnikom” – Premia MR. Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodych rolników. 
Doradcy PODR w Gdańsku przygotowali dokumentację dla 438 rolników z naszego 
województwa.  

 Wielu rolników w obliczu zapowiadanego mniejszego wsparcia w postaci dopłat obszarowych 
i rolnośrodowiskowych, przekłada decyzje lub ogranicza inwestycje do czasu określenia 
warunków PROW 2014-2020. 

 Wzrasta zainteresowanie rolników pozyskaniem informacji o Integrowanej Ochronie Roślin. 
 W BP ODR opracowywane są obecnie dla rolników  Wnioski AGNAS. 
 Trwa uzupełnianie i poprawki do Programu Modernizacja GR z 2013 roku. 

 


