
 

Gdańsk, 31.07.2014 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lipca 2014r. 

Dane meteorologiczne lipiec  2014 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 20,5 °C 

II dekada 19,7 °C 

III dekada 22,7 °C 

Średnia miesięczna 21 °C na wys. 2 metrów 

   Opady    

I dekada 32,6 mm 

II dekada 7,4 mm 

III dekada 14,6 mm 

Suma opadów 54,6 mm 

   Najwyższa temperatura 29.07.2014 33,7 °C 

   Najniższa temperatura 02.07.2014 8,3 °C 

 
I Produkcja roślinna 

Rozpoczęły się żniwa w woj. pomorskim. Na dzień 31.07.2014 zebrano i udokumentowano zbiory  

z 96,9% powierzchni rzepaku ozimego tj. z 44 084 ha, uzyskując średnią 3,79 t/ha. Najwyższe plony 

odnotowano w powiatach: człuchowskim 4,37 t/ ha i malborskim 4,26 t/ha. 

 Ceny za ziarno w okresie między 21 a 25.07 wynosiły od 1100 do 1200 zł/t. Ceny kontraktów 

terminowych na giełdzie MATIF zawarte w dniu 28.07.2014r z terminem realizacji we wrześniu 

i listopadzie wynosiły ok 1320 zł/t.  

 Warunki pogodowe były sprzyjające dla rozwoju roślin rzepaku. Długa jesień umożliwiła 

wytworzenie solidnej  rozety liści, a łagodna zima pozwoliła dotrwać roślinom do wiosny bez strat. 

Okres wegetacji rozpoczął się wcześnie i pomimo chłodnej aury kwitnienie było bardzo obfite 

a majowe przymrozki nie wyrządziły istotnych szkód. 

 Powierzchnia upraw roślin zbożowych w woj. pomorskim wynosi 471 427 ha. 

Do dnia 31.07.2014 udokumentowano zbiory: pszenica ozima 41,6%, pszenica jara 21,8 %, żyto 

41,2%, jęczmień jary 39,1%, owies 18,8%, pszenżyto ozime 32,9%, pszenżyto jare 23,1%, mieszanki 

21,1% z powierzchni 159 049 ha, tj. z 33,7% powierzchni obsianej, natomiast jęczmień ozimy został 

zebrany ze 100% powierzchni zasianej, a średni plon wynosi 4,40 t/ha. 

 W rejonach o największej koncentracji uprawy pszenicy ozimej pierwsze dane dot. plonowania są 

optymistyczne np.: w powiecie malborskim średnie plony wynoszą 6,97 t/ha, dla porównania średnia 

dla woj. pomorskiego to 5,43 t/ha. Natomiast znacznie gorzej plonowała pszenica w rejonach gdzie 

przeważają słabsze gleby, na przykład w kościerskim i kartuskim. Tam średnie plony nie przekroczyły 

3 t/ha. 



 

Mała suma opadów w maju i  czerwcu znacznie redukowała plony wymagających gatunków 

np. pszenicy rosnącej na słabszych glebach a sprzyjała plantacjom rosnącym na glebach cięższych, 

zwłaszcza gdy towarzyszyła jej wysoka temperatura.  

 

Ceny skupu zbóż w woj. pomorskim w lipcu 2014r. 

 

Gatunek Cena w zł/tonę 

Pszenica ozima 600-650 

Pszenica paszowa 540 

Jęczmień 500-560 

Żyto 420-480 

Pszenżyto ozime 520-540 

Owies 400-450 

 

 Podsumowując można stwierdzić, że zboża plonują wysoko. Analitycy rynku zbożowego 

zauważyli niechęć przetwórców do podpisywania umów na dłuższe terminy realizacji, ze względu na 

oczekiwany  wzrost podaży ziarna i spadku cen.  

 Na giełdzie MATIF ceny pszenicy w kontrakcie listopadowym wyniosły 746 zł/t, a rzepaku w 

kontrakcie sierpniowym 1319 zł/t. Porównując ceny rynku polskiego z cenami giełdy europejskiej 

MATIF widać, że ceny są o kilkanaście procent niższe na rodzimym rynku. 

 

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 skupowanych. Skala obniżki za miniony okres waha się w granicach od 0,10 do 

0,18 zł/kg w zależności od podmiotu skupowego i skali dostaw. W większości gospodarstw cena za 

1 kg mleka kształtuje się na poziomie od 1,10 zł do 1,80 zł. W sprzedaży bezpośredniej od 1,50 zł do 

2,00 zł. Najwyższe ceny mleka uzyskują rolnicy z powiatu kartuskiego. Mieszczą się  one w przedziale 

od 1,59 zł do 1,80 zł, a najniższe w powiecie kościerskim i słupskim gdzie ceny skupu spadają do 1,10 

zł - 1,40 zł. Ciągle poszukiwany jest materiał hodowlany. Cena za jałówkę cielną hodowlaną wynosi 

około 4500 zł - 6500 zł w zależności od jej wartości hodowlanej. Ceny bydła rzeźnego  wahają się w 

granicach 6,00  zł do 7,50 zł za 1 kg. Na cenę ma wpływ rasa i stopień umięśnienia, jałówki są o 1,0 zł 

tańsze. Różnica ta jest mniejsza w przypadku wyceny poubojowej. Ceny cieląt tygodniowych 600-

700zł/szt., natomiast cielęta pochodzące od ras mięsnych od 150 zł do 200 zł i wyższe. Jałówki ras 

mięsnych i ich krzyżówek do hodowli 11 zł do 13 zł za 1 kg. Za wybrakowane krowy można uzyskać w 

granicach od 3,00 zł. do 5,00 zł. za 1 kg w zależności od kondycji sztuki. 

 



 

Trzoda chlewna 

W miesiącu lipcu nastąpiło kolejne wahnięcie cen rynkowych trzody chlewnej.  Na początku 

utrzymywała się cena z ubiegłego miesiąca, następnie w drugiej połowie miesiąca nastąpił 

niespodziewany spadek cen, który nie wynika z nadmiernej podaży, bo takiej na rynku się nie 

obserwuje.  Najprawdopodobniej skupujący wykorzystują to, że są żniwa i rolnicy potrzebują 

środków finansowych lub też mają obawy o zbyt w związku z kolejnymi przypadkami Afrykańskiego 

pomoru świń. Chorobę wykryto bowiem nie tylko u dzików, ale także  w małym gospodarstwie 

utrzymującym 5 sztuk świń domowych, z których dwie padły. Po tym komunikacie Ukraina postawiła 

nowe wymagania na wieprzowinę. „Nie zostało wprowadzone embargo, ale nowe wymagania służb 

weterynaryjnych w stosunku do polskich eksporterów wieprzowiny podczas gdy z innych kierunków, 

pomimo znacznie większych problemów z ASF, wieprzowina jest wciąż sprowadzana” – powiedział 

szef resortu rolnictwa. Minister Sawicki podkreślił, że polskie działania bioasekuracyjne 

spowodowały, że wirus ASF utrzymuje się w wąskim pasie przy granicy z Białorusią. Dla porównania, 

na terenie Federacji Rosyjskiej występowanie wirusa przesuwa się około 300 km na rok.  I tak obecna 

cena skupu żywca wieprzowego wynosi od 4,40 zł do  4,92 zł za 1 kg. 

Porównując średnie ceny żywca z 13 lipca  do cen z 20 lipca – nastąpił spadek ceny o prawie 5%, a do 

31 lipca kolejne 4-5%. 

Poniższa tabela obrazuje średnie ceny żywca w Polsce za Zintegrowanym Systemem Rolniczej 

Informacji Rynkowej – MRiRW od 2011r do 20 lipca 2014r. 

 

Na rynku prosiąt bez większych zmian chociaż po zwiększonym obrocie w czerwcu i na początku lipca 

obecnie notuje się małą podaż i mały popyt. W drugiej połowie miesiąca nieznacznie zmalało również 

zainteresowanie zakupem materiału hodowlanego. Przyczyna może tkwić w trwających już żniwach. 



 

 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 31.07.2014 r. 

Lp. Powiat 
Cena w zł/kg żywca (bez vat) 

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 4,40 6,00-7,00 - 

2 Słupsk - - 4,20 

3 Gdańsk 4,50 6,50 - 

4 Tczew 4,50 5,0- 6,5 - 

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

6 Kościerzyna 4,50-4,60 6,50-7,0 - 

7 Chojnice 4,60 6,00-7,00 - 

8 Kartuzy 4,50 6,50 4,20 

9 Wejherowo 4,60 6,50 - 

10 Puck 4,40 - - 

11 Kwidzyn 4,92 6,00 - 

12 Nowy Dwór Gdański 4,70-4,90 7,10-7,30 - 

13 Sztum 4,82 6,5-6,8 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 

 W terenie pracują komisje oceniające straty mrozowe. Straty dotyczą głównie upraw 

sadowniczych. W skutek przymrozków późno wiosennych ucierpiały drzewa i krzewy  

owocowe. Pracownicy PODR w Gdańsku również  uczestniczą w tych komisjach.   

 Aktualnie trwają uzupełnienia do dokumentacji złożonej przez młodych rolników na 
dofinansowanie w ramach MR 


