
 

Gdańsk, 01.09.2014 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec sierpnia 2014r. 

Dane meteorologiczne sierpień 2014 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 20,8 °C 

II dekada 16,2 °C 

III dekada 14,2 °C 

Średnia miesięczna 17,1 °C na wys. 2 metrów 

   Opady    

I dekada 13,4 mm 

II dekada 34 mm 

III dekada 10,4 mm 

Suma opadów 57,8 mm 

   Najwyższa tempera. 03.08.2014 34,1 °C 

Najniższe tempera. 26.08.2014 5,4 °C 

 
I Produkcja roślinna 

Żniwa są niemal na ukończeniu w woj. pomorskim. Warunki pogodowe sprzyjały przeprowadzeniu 
żniw, bo pierwsze większe opady deszczu wystąpiły 14-go sierpnia. Do 22.08.2014 zebrano 
i udokumentowano zbiory  ze 100% powierzchni rzepaku tj. z 46 332 ha, uzyskując średnią 3,84 t/ha. 
Najwyższe plony odnotowano w powiatach: -malborskim 4,17 t/ ha i -słupskim ok. 4,11 t/ ha, 
człuchowskim 4,37 t/ha, starogardzkim 4,14 t/ha.  Dużo mniejsze plony odnotowano w powiecie 
kartuskim -2,68 t/ha.  Ceny za ziarno pod koniec sierpnia nieco spadły w porównaniu do cen z połowy 
miesiąca (1300zł/t ) i  wynoszą od 1200-1250 zł/t.   
 Powierzchnia upraw roślin zbożowych w woj. Pomorskim wynosi 471 427 ha. Do dnia 
28.08.2014 udokumentowano zbiory z powierzchni 459 967 ha, tj. z 97,6% powierzchni. 
 W rejonach o największej koncentracji uprawy pszenicy ozimej dane dot. wydajności są wysokie np.: 
w powiecie malborskim średnie plony wynoszą 6,97 t/ha, dla porównania średnia dla woj. 
Pomorskiego to 5,77 t/ha. Natomiast znacznie gorzej plonowała pszenica w rejonach gdzie 
przeważają słabsze gleby, na przykład w kościerskim i kartuskim. Tam średnie plony wyniosły 
odpowiednio 3,35 t/ha. i 2,75t/ha. 
 

Wydajności w niektórych powiatach reprezentujących subregiony. 
Powiat Pszenica Żyto Jęczmień oz. Jęczmień jary Pszenżyto oz. Owies 

malborski 6,97 4,26 7,04 4,71 6,03 4,50 

kartuski 2,75 2,71 2,73 3,01 2,94 2,80 

człuchowski 4,93 4,33 4,44 4,30 4,32 4,04 

słupski 5,31 4,23 5,05 4,03 5,04 3,77 

starogardzki 5,64 3,86 4,80 4,15 4,74 3,53 

 



 

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 sierpniu  2014r. 
 

Gatunek Cena 

Pszenica ozima 600 zł – 680 zł 

Pszenica paszowa 520 zł – 560 zł 

Jęczmień 550 zł – 600 zł 

Żyto 430 zł – 480 zł 

Pszenżyto ozime 480 zł – 500 zł 

Owies 420 zł – 430 zł 

Rzepak 1200 zł – 1280 zł 

 

 Podsumowując można stwierdzić, że zboża plonują lepiej niż w zeszłym roku. Pszenica 

o 4,1%, żyto o 7,6%, jęczmień jary o 4,8%, pszenżyto o 8,5%, rzepak o 10,9%. Transakcji jest niewiele, 

z  powodu małego zainteresowania przetwórców i eksporterów, jednocześnie ceny skupu są 

niezadowalające dla rolników. Pojawiła się pierwsza cena skupu ziarna kukurydzy z tegorocznych 

zbiorów i wynosi 400zł za tonę. 

 

II Produkcja zwierzęca 

Rynek mleka i żywca wołowego 

W miesiącu sierpniu niektóre  podmioty skupowane nie obniżyły cen skupu mleka. Są sygnały 

od tych podmiotów, że może mieć miejsce stabilizacja cen, a nawet niewielka podwyżka od 

października br. W większości gospodarstw cena za 1 kg mleka kształtuje się 1,10 - 1,80 zł. W 

sprzedaży bezpośredniej 1,50 zł – 2,00 zł/l. Najwyższe ceny mleka mają rolnicy z powiatu kartuskiego 

które kształtują się na poziomie 1,59 -1,80 zł/l a najniższe w powiecie kościerskim, słupskim oraz 

człuchowskim  gdzie ceny skupu mleka spadają do 1,10 – 1,40 zł/l. 

W hodowli bydła mięsnego w ostatnich miesiącach  sytuacja cenowa jest ciągle na tym 

samym niskim poziomie, ceny kształtują się następująco: za MBO w granicach od 5,50-6,50 zł/kg 

netto, (cena uzależniona od rasy i stopnia umięśnienia), na eksport rolnicy sprzedają po 9.00 zł netto; 

ceny ras mięsnych ( Limousin, Charoles itp.) średnio są wyższe o 1zł/kg. Mimo tak niskiej ceny na 

żywiec wołowy ciągle rośnie zainteresowanie hodowlą bydła mięsnego. Cielęta w obrocie pomiędzy 

gospodarstwami osiągają cenę nawet 800-1200  zł za 1 szt.   Cena jałówek ras mięsnych do dalszego 

chowu kształtuje się na poziomie 11,00 -13,00 zł/kg. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami 

osiągają cenę 850-1200 zł za 1 sztukę w zależności od stopnia umięśnienia i rasy. Krowy skupowane 

są w cenie 4,00 – 5,00 zł za kg wagi żywej, w zależności od kondycji sztuki. 

 

 

 



 

Rynek żywca wieprzowego 

Ceny żywca wieprzowego, utrzymują się na stabilnym ale niskim poziomie 4,50-4,80 zł. Nie 

gwarantuje  to rentowności produkcji.  Prawdopodobnie sytuacja ta spowodowana jest zamknięciem  

 

rynków wschodnich na naszą wieprzowinę oraz pojawieniem się pierwszego ogniska pomoru  

w stadzie trzody na terenach wschodnich. Podmioty skupowe w nieuzasadniony sposób wykorzystują 

w/w sytuacje dla osiągnięcia własnego zysku. Cena prosiąt  330 zł za parę  podaż mała, popyt mały. 

 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 28.08.2014 r. 

Lp. Powiat 
Cena w zł/kg żywca 

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 4,60 5,90-6,90 - 

2 Słupsk - - 4,20 

3 Gdańsk 4,60 6,20 - 

4 Tczew 4,60 5,00-6,50 - 

5 Starogard Gdański 4,70-4,80 5,50-6,50 - 

6 Kościerzyna 4,60 6,50-7,40 - 

7 Chojnice 4,70-4,80 5,50-7,00 - 

8 Kartuzy 4,60 6,20 4,10 

9 Wejherowo 4,80 6,80 - 

10 Puck 4,40 - - 

11 Kwidzyn 4,60 6,00-7,00 - 

12 Nowy Dwór Gdański 4,80 6,50-7,00 - 

13 Sztum 4,70 6,50-6,80 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 

 Rolnicy wykazują duże zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi zazielenienia, aczkolwiek 
z uwagi na brak przepisów, trudno im podjąć decyzję odnośnie pozostawiania 5% 
powierzchni GO pod obszary proekologiczne. 

 Niepokój budzą nowe założenia dofinansowania na lata 2014-2020 r. Rolnicy chcieliby już 
dowiedzieć się konkretnych informacji na temat zmian w systemie dopłat bezpośrednich oraz 
wsparcia w ramach PROW.

 


