
 

Gdańsk, 01.10.2014 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec września 2014r. 

Dane meteorologiczne wrzesień 2014 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 15,4 °C 

II dekada 16,8 °C 

III dekada 11,9 °C 

Średnia miesięczna 14,7 °C na wys. 2 metrów 

   Opady     

I dekada 24 mm 

II dekada 0,6 mm 

III dekada 18 mm 

Suma opadów 42,6 mm 

   Najwyższa tempera. 07.09.2014 26,3 °C 

   Najniższe tempera. 24.09.2014 1,8 °C 

 
I Produkcja roślinna 

Wrzesień to kolejny miesiąc intensywnych prac polowych związanych z przygotowaniem pól 
pod zasiewy ozimin. Po rzepaku wysianym w drugiej połowie sierpnia, przyszła kolej na jęczmień oz., 
żyto, pszenżyto oz., i pszenicę oz. Na lżejszych glebach prace związane z przygotowaniem pola do 
siewu przebiegały bez zakłóceń, natomiast na glebach cięższych orka siewna była odkładana na 
później, ze względu na wysuszoną glebę. O trudnościach z przygotowaniem gleby nadeszły 
informacje z powiatów: gdańskiego, puckiego, kościerskiego, człuchowskiego, lęborskiego. Rolnicy 
dysponujący sprzętem nowej generacji poradzili sobie z uprawkami przedsiewnymi na glebach 
ciężkich, pomimo dotkliwej suszy, o czym donosi BP ODR w Malborku. Brak opadów deszczu i ciężka 
wysuszona gleba przyczyniły się do średnich wschodów zbóż ozimych i słabych-przerzedzonych 
wschodów rzepaku ozimego, nieomal we wszystkich powiatach woj. pomorskiego. W meldunku 
z BPODR w Nowym Dworze Gdańskim można przeczytać o przypadkach zaorania niedawno zasianych 
plantacji rzepaku, z powodu rzadkich wschodów. Optymalne warunki do kiełkowania nasion to 
pulchna, rozdrobniona, ale zachowująca gruzełkowatą strukturę, wierzchnia warstwa gleby, 
zapewniająca dostęp powietrza dla kiełkującego ziarna, w którym zachodzą intensywne procesy 
oddychania, oraz osiadła warstwa gleby poniżej nasion, bądź specjalnie zagęszczana, by dzięki 
podsiąkowi wody dostarczać nasionom na niej leżącym wilgoci. 

 Wrzesień to również początek zbiorów kukurydzy na kiszonkę. Do 25.09.2014 zebrano 51%  
z ponad 16 tys. hektarów powierzchni upraw w woj. pomorskim. Mała ilość opadów deszczu nieomal 
we wszystkich regionach w krytycznym dla kukurydzy okresie kwitnienia roślin i potęgujące deficyt 
wody wysokie temperatury spowodowały zasychanie roślin. Wejście ziarna w fazę dojrzałości 
woskowej, która jest sygnałem do rozpoczęcia zbiorów, zmusiła rolników do wcześniejszego 
rozpoczęcia koszenia kukurydzy na kiszonkę. Na plantacjach, które zostały obdarowane większą 
ilością opadów deszczu, przy zastosowaniu agrotechniki na wysokim poziomie i w odmianach 



 

o wysokim potencjale genetycznym, rośliny wykazywały pod koniec września wigor świadczący 
o stale zachodzącej asymilacji. Właściciele takich upraw odłożyli koszenie na później. 

 Rozkręca się kampania zbioru buraków cukrowych. Pod koniec września można było 
zaobserwować duże pryzmy buraków w rejonie Żuław. Szacuje się, że plony buraków będą niższe 
o 10-15% w odniesieniu do zeszłorocznych, jednak oczekuje się, że zawartość cukru będzie większa. 

 Materiał siewny w woj. pomorskim jest dostępny  w szerokim asortymencie. BPODR  
w Lęborku sygnalizuje brak punktu zaopatrzenia w kwalifikowany materiał siewny na terenie ich 
powiatu. 

 Ceny materiału siewnego w woj. pomorskim. 

Gatunek pszenica żyto Jęczmień oz. pszenżyto  

Cena w zł/dt 150-178 130-194 140-160 140-200  

Dostępność nawozów jest wystarczająca, ale ceny są postrzegane jako wysokie w odniesieniu 
do cen skupu zbóż z tegorocznych zbiorów. 

 Ceny nawozów w hurtowniach: mocznik-1350zł/t, saletrzak+Mg-1235zł/t, polifoska 6:20:30-
1777zł/t, polifoska 8:24:24-1820zł/t, sól potasowa 1720zł/t. 

 Ceny skupu zbóż: 

Gatunek Pszenica 
konsumpcyj. 

Pszenica 
paszowa 

żyto pszenżyto jęczmień owies 

Cena w zł/t 600-670 580-620 450-500 500-520 540 460 

 Plan zasiewów ozimin w 2014 jest podobny do analogicznego planu z 2013 r. Różnica dotyczy 
zasiewu pszenicy oz., której powierzchnia zasiewu wzrośnie z 114330 ha w 2013r. do 121323 ha  
w 2014r. Cały wzrost będzie lokowany w pow. człuchowskim. 

 W tym roku niedobory wody z opadów występujące w całym okresie wegetacyjnym nie 
zmniejszyły plonów zbóż ozimych sianych w 2013r. Oziminy wykorzystały długą jesień aby się dobrze 
rozkrzewić, a wczesna wiosna pozwoliła wykorzystać zgromadzoną podczas łagodnej zimy wodę. 
Dużo trudniejsze warunki do rozwoju miały buraki cukrowe, zboża jare a szczególnie kukurydza. Ta 
ostatnia posiadająca wiązkowy system korzeniowy i siana na lżejszych glebach wymagała dużego 
zaopatrzenia w wodę, szczególnie od połowy lipca, kiedy zaczyna kwitnąć i tworzyć dużą ilość masy 
zielonej. Oczekiwane plony kukurydzy na kiszonkę będą niższe od zeszłorocznych. 

II Produkcja zwierzęca 

Rynek mleka i żywca wołowego 
W hodowli bydła od kilku miesięcy nie zauważa się poważnych zmian. Cena mleka we 

wrześniu zdecydowanie spadła i  kształtuje się  na poziomie od 1,10 zł do 1,30 zł/kg. 
Najprawdopodobniej jest to wynikiem rosyjskiego embarga i nadwyżki surowca na rynku. Skala 
obniżki za miniony okres waha się w granicach od 0,10 zł do 0,30 zł/kg w zależności od podmiotu 
skupującego i skali dostaw. Najwyższe ceny mleka otrzymują rolnicy z powiatu kartuskiego 
i kwidzyńskiego  gdzie ceny kształtują się na poziomie od 1,49 zł do 1,70 zł, a najniższe w powiecie 
kościerskim i gdańskim  gdzie ceny skupu spadają do 1,00 zł - 1,30 zł. Ciągle poszukiwany jest materiał 
hodowlany. Ceny bydła rzeźnego  wahają się w granicach od 6,00 zł do 7,50 zł za 1 kg. Na cenę ma 



 

wpływ rasa i stopień umięśnienia, jałówki są o 1,0 zł /kg tańsze. Różnica ta jest mniejsza w przypadku 
wyceny poubojowej. Ceny cieląt tygodniowych wynoszą 600-700zł/szt., natomiast cieląt 
pochodzących od ras mięsnych są o 150  do 200 zł wyższe. Jałówki ras mięsnych i ich krzyżówek 
przeznaczone do dalszej hodowli można kupić w cenie od 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. 
Rynek żywca wieprzowego 

Ceny rynkowe we wrześniu po okresie letnim znów wykazują tendencję spadkową. Tak 
w powiatach gdańskim, kartuskim, tczewskim,  rolnikom oferowano tylko 4,10 zł netto za 1 kg żywca. 
Najwyższe ceny odnotowano na terenie powiatów: starogardzkiego, i bytowskiego gdzie stałym 
dostawcom – specjalistom oferowano 4,70 netto. Średnio w województwie płacono od 4,20 zł do 
4,40 zł za 1 kg żywca. 
Podane poniżej ceny notowane przez ZSIR – MRiRW, są znacznie wyższe od tych jakie uzyskują nasi 
rolnicy. Spadły również rynkowe ceny prosiąt, nie są satysfakcjonujące dla producentów trzody 
chlewnej. 
Po okresie większego zainteresowania kryciem loch i zakupem materiału hodowlanego (przed 
żniwami), następuje ograniczenie krycia, szczególnie w mniejszych hodowlach.  Wszystko razem 
prowadzi do głębszego kryzysu w tej gałęzi produkcji. 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 14-21.09.2014r 
Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 

CENA [zł/kg] 

 MAKROREGIONY 2014-09-21 2014-09-14 

 POLSKA 4,89 5,05 

 REGION PÓŁNOCNY 4,94 5,08 

 REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,93 5,11 

 REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,91 5,05 

 REGION ZACHODNI 4,80 4,95 

 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 25.09.2014 r. 

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

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 4,20 6,00-7,50 - 

2 Słupsk - - 3,60 

3 Gdańsk 4,10 6,20 - 

4 Tczew 4,10 5,0- 6,5 - 

5 Starogard Gdański 4,10-4,30 5,50-6,50 - 

6 Kościerzyna 4,20 6,25 - 

7 Chojnice 4,20 5,50-7,00 - 

8 Kartuzy 4,10 6,20 3,80 

9 Wejherowo 4,30 6,45 - 

10 Puck 4,40 - - 

11 Kwidzyn 4,28 6,00-6,50 - 

12 Nowy Dwór Gdański 4,40 6,20 - 

13 Sztum 4,20 6,5-6,8 - 
 

 



 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 We wrześniu we wszystkich gminach przy udziale pracowników PODR, w pięknej oprawie 

odbyły się Dożynki Gminne. 
 Od 5 września do 3 listopada 2014 roku rolnicy mogą składać wnioski aktualizacyjne o 

przyznanie pomocy z działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 Informacje w  na temat kwot mlecznych na  2015 są minimalne, nie ma precyzyjnych 
wiadomości o zniesieniu kwot, rolnicy nie wiedzą czy kupować kwotę czy  płacić karę  za 
nadprodukcję. Niepokój wzbudza obniżka ceny mleka  średnio o 20 groszy/kg.  

 Od połowy września 2014 roku w gminach doradcy BP ODR wspólnie z pracownikami BP 
ARiMR prowadzą szkolenia nt. projektu systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 
2015-2020. 

 Pracownicy BP ODR informują rolników o możliwości bezpłatnego skorzystania z bezpłatnych 
kursów uzupełniających i podstawowych z zakresu stosowania środków ochrony roślin. 


