
 

Gdańsk, 31.10.2014 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec października 2014r. 

Dane meteorologiczne październik 2014 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 12,1 °C 

II dekada 12,1 °C 

III dekada 6,1 °C 

Średnia miesięczna 10,1 °C na wys. 2 metrów 

   Opady   

I dekada 0,6 mm 

II dekada 27 mm 

III dekada 8 mm 

Suma opadów 35,6 mm 

   Najwyższa tempera. 03.10.2014 20,3 °C 

   Najniższe tempera. 25.10.2014  -2 °C 

 
I Produkcja roślinna 
Październik to kolejny miesiąc intensywnych prac polowych. Rolnicy koncentrowali się  

na dokończeniu zbiorów kukurydzy na kiszonkę, wykopkach buraków cukrowych, a w połowie 

miesiąca na zbiorach kukurydzy na ziarno, które coraz powszechniej jest zakiszane w rękawach 

foliowych.  

Po zakończeniu zbiorów rolnicy przygotowywali pole do siewu pszenicy oz., która jako jedyny gat. 

zbóż toleruje późniejszy termin siewu. 

 W woj. pomorskim zasiano zboża ozime na powierzchni 252305 ha. W tym najwięcej 

pszenicy; na powierzchni 121323 ha, o 7000 ha więcej niż w ubiegłym roku. Żyto na pow. 68123 ha, 

pszenżyto na pow. 51158 ha, oraz jęczmień oz. na pow. 11701 ha. Plan zasiewów ostatnich trzech 

gat. zbóż nie odbiega istotnie od planu z 2013 r. 

 Wszystkie meldunki z biur powiatowych PODR informują o dobrym i bardzo dobrym stanie 

zbóż ozimych. Wschody są wyrównane a siewki roślin są w fazie 4-6 liści t.j. wytworzyły drugie 

rozkrzewienie. Weszły zatem w fazę odpowiednią dla tej pory roku. Niepokojące doniesienia 

napłynęły z pow. człuchowskiego i nowodworskiego o dużym porażeniu jęczmienia oz. przez grzyba 

powodującego mączniaka prawdziwego. Obawa o utratę mrozoodporności na skutek porażenia 

grzybem skłoniła rolników do przeprowadzenia zabiegu fungicydowego. Na wielu plantacjach ozimin 

wykonuje się opryski herbicydowe, szczególnie przeciw miotle zbożowej, która w minionym sezonie 

wegetacyjnym była widoczna w dużym nasileniu na polach, gdzie nie wykonano wszystkich 

koniecznych zabiegów. Zagrożenie miotłą zbożową gwałtownie rośnie jeśli jesień jest długa i ciepła. 



 

W tych warunkach miotła, która wzeszła jesienią tworzy dużo silnych rozkrzewień i na wiosnę jest 

trudna do zwalczenia. W takiej sytuacji konieczne jest zwalczanie herbicydowe jesienią. 

 W woj. pomorskim rzepak ozimy zasiano na pow. 46297 ha, o 700 ha więcej niż w roku 

ubiegłym. Najwięcej rzepaku zasiano w powiatach: malborskim-6800 ha, kwidzyńskim-5690 ha, 

sztumskim-4791 i słupskim-4122 ha. Stan plantacji rzepaku ozimego jest na ogół dobry i bardzo 

dobry, pomimo że we wszystkich powiatach, w których uprawia się rzepak informowano o złych 

wschodach z powodu suszy. Pierwsze znaczące opady deszczu wystąpiły pod koniec września 

i radykalnie poprawiły kondycję roślin. Pod koniec października rośliny rzepaku wytworzyły po 6-8 

liści w rozecie i zakryły powierzchnię pola. W pow. puckim niektórzy plantatorzy obawiają się 

o przerośnięcie roślin rzepaku, które w warunkach przedłużającej się ciepłej jesieni będą bardziej 

narażone na przemarznięcie. W powiatach człuchowskim, tczewskim i puckim rolnicy informują 

o pojawieniu się szkodników na plantacjach rzepaku, tj. pchełek, chowacza galasówka. Jednak na 

większości plantacji nie stwierdzono konieczności wykonania oprysku insektycydowego. 

 Do połowy października zakończono zbiory kukurydzy na kiszonkę. Średnie plony zebrane  

z całej zaplanowanej pow. (16176 ha )  w woj. pomorskim wyniosły 49,34 t/ha i są wyższe  

od ubiegłorocznych (46,97 t/ha). Najwyższe plony odnotowano w pow. nowodworskim - 64t/ha, 

kwidzyńskim - 61t/ha i puckim - 57t/ha. Najniższe plony zebrano w bytowskim i chojnickim ok. 

40t/ha. 

  Kukurydza na ziarno w woj. pomorskim zajmowała pow. 3757 ha. Średnie plony  zebrane 

 z 47% pow. z 3757 ha obsianych w całym województwie, wyniosły 6,68 t/ha i były niższe  

od ubiegłorocznych ( 7,22 t/ha ). Pierwsze meldunki informują o wysokich plonach w pow.: 

kwidzyńskim-9,43 t/ha, nowodworskim-8,04 t/ha i sztumskim-8,00 t/ha. Niskie plony uzyskano 

w pow. człuchowskim i słupskim. Duża różnica w plonach ziarna kukurydzy wynikała z różnej 

dostępności do wody. Na glebach cięższych, żyźniejszych i niżej położonych kukurydza plonowała 

lepiej od rosnącej na glebach lżejszych, ale zdarzały się plantacje które plonowały lepiej pomimo 

lżejszych gleb, jednak tam zastosowano ponadprzeciętne nawożenie organiczne i mineralne. 

 Przez cały październik były kontynuowane zbiory buraków cukrowych. Do końca miesiąca 

udokumentowano zbiory z 8603 ha tj. 76,3% powierzchni zasianej w województwie (zasiano 11271 

ha ). Plony średnie wyniosły 57,38 t/ha tj. o 6 t/ha lepiej niż w ubiegłym roku. Ponadto stwierdza się 

wysoką zawartość cukru w korzeniach. 

 Ceny zbóż są nadal poniżej progu akceptacji przez rolników. Jednak analizując notowania cen 

pszenicy w ciągu całego października można zauważyć lekką tendencję wzrostu. Od początku 

miesiąca ceny wzrosły średnio o 20 zł/t.  

 

Ceny zbóż październik 2014 r. 

 

Gatunek Pszenica 

konsumpcyjna 

Pszenica 

paszowa 

Pszenżyto 

i Żyto 

Jęczmień Owies Rzepak Kukurydza 

Cena w zł/t 670-680 600-640 550 580 450 1310 580-590 

 



 

 

Ceny zamknięcia pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie MATIF w końcu października wyniosły 727zł/t, 

a Polsce wyniosły 710zł/t 

 Podsumowując można stwierdzić, że opady deszczu pod koniec września uratowały plantacje 

rzepaku ozimego i zbóż ozimych, a ciepła i słoneczna pogoda trwająca w październiku wyłączając 

krótki okres ochłodzenia z przymrozkami nocnymi sprawiły, że plantacje ozimin są oceniane w całym 

województwie jako dobre. 

II Produkcja zwierzęca 

Rynek żywca wołowego 

Ciężką sytuację mają gospodarstwa mleczarskie. Cena mleka mocno spada. Niektóre 

mleczarnie odbiorcom indywidualnym płacą poniżej złotówki. Grupy producencie  są w trochę lepszej 

sytuacji. Tam umowy gwarantują lepsze ceny a spadek cen jest bardziej łagodny.  Obecnie ceny dla 

grup 1,20 zł za 1 litr z zapowiedzią spadku do 1,05 zł/l. Cena zależy  również od jakości towaru 

i podmiotu skupującego. Cena mleka w październiku  kształtuje się  na poziomie od 1,00-1,30 zł/kg. 

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

samym poziomie, ceny kształtują się za MBO w granicach od 6,00-6,50 zł/kg netto, a nawet  7,00 – 

7,30 zł/kg w powiecie  człuchowskim i chojnickim. Na eksport rolnicy sprzedają po 8,00 - 9.00 zł/kg 

netto. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę nawet 800-1200  zł za 1 szt. 

w zależności od rasy, płci i wagi.   Cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu kształtuje się na 

poziomie 11-12 zł/kg. Krowy skupowane są w cenie 4 ,00 zł - 5,20 zł za 1 kg wagi żywej, w zależności 

od kondycji sztuki 

Rynek żywca wieprzowego 

Ceny rynkowe w październiku znów wykazują tendencję spadkową. Ceny w przeciągu miesiąca cały 

czas spadały i tak w powiatach gdańskim, kartuskim, w ostatnim tygodniu października rolnikom 

oferowano tylko 3,80 zł netto za1 kg żywca na całym terenie województwa cena nie przekroczyła 

4,20 zł.  Nawet ceny oferowane pośrednikom – skupującym od małych rolników, oraz bardzo dużym 

i stałym dostawcom nie przekraczały 4,30-4,50 zł za 1 kg żywca. 

Po okresie większego zainteresowania kryciem loch i zakupem materiału hodowlanego (przed 

żniwami), następuje ograniczenie krycia, zarówno w mniejszych hodowlach, jak i ograniczenie 

produkcji w bardzo dużych hodowlach (chociażby POLDANOR – ograniczył produkcję o około 50%)  

Wszystko razem prowadzi do głębszego kryzysu w tej gałęzi produkcji. 

ARiMR na naszą prośbę podała nam statystyczne dane pogłowia i na dzień 30.09.2014r pogłowie 

świń w województwie pomorskim wynosi: 810,2 tys. szt. i jest mniejsze o 157,5 tys. szt. ( 16,3%) od 

stanu z 1.02.2014r a od stanu z 1.11.2013r aż o 306,3 tys. szt. ( ponad 25%). 

 
 
 



 

Stan pogłowia za ARiMR w woj. pomorskim powiatami na dzień 30.09.2014 r. 
 

      Powiat   

Świnie 

ilość               
siedzib 

stad 

ilość 
ogólna            

pogłowia 

Średnio 
w 
stadzie 

bytowski 1009 45162 44,76 

chojnicki 1337 39754 29,73 

człuchowski 755 221685 293,62 

gdański 359 5912 16,47 

M. Gdańsk 37 474 12,81 

kartuski 2396 54883 22,91 

kościerski 1306 50697 38,82 

kwidzyński 388 31670 81,62 

lęborski 280 18274 65,26 

malborski 338 6469 19,14 

nowodworski 234 4362 18,64 

pucki 437 11885 27,2 

M. Gdynia 22 229 10,41 

słupski 479 97595 203,75 

M. Słupsk 2 118 59 

starogardzki 1965 101860 51,84 

sztumski 540 44477 82,36 

tczewski 627 35361 56,4 

wejherowski 1209 39369 32,56 

Razem 13 720 810 236 59,06 

 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 30.10.2014 r. 
 

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

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 4,00 6,50-7,30 - 

2 Słupsk - - 3,35 

3 Gdańsk 3,80 6,20 - 

4 Tczew 4,10 4,50-6,50 - 

5 Starogard Gdański 4,00-4,20 5,50-6,60 - 

6 Kościerzyna 4,10 6,0-6,80 - 

7 Chojnice 4,10-4,20 5,50-7,00 - 

8 Kartuzy 3,80 6,20 3,40 

9 Wejherowo 4,00 6,20 - 

10 Puck 3,90 0,00 - 

11 Kwidzyn 4,10 6,00 - 

12 Nowy Dwór Gdański 4,20 6,50 - 

13 Sztum 4,10 6,5-6,8 - 

 



 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 We wrześniu i  październiku trwały szkolenia  organizowane wspólnie z  ARiMR odnośnie 

naboru  wniosków  na 2015 rok. Tematyka dotyczyła zagadnień związanych z zazielenieniem: 

- dywersyfikacji upraw , 

- utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ) 

- utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) 

oraz 

- PROW 2014-2020  

Wszystkie działania i prezentacje w oparciu o PROJEKTY  ROZPORZĄDZEŃ. 

 
 Rolnicy są zaniepokojeni drastycznymi spadkami cen w każdej niemal branży, najgorsza 

sytuacja jest w hodowli trzody chlewnej.  

 Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września oficjalny kurs euro, po którym są naliczane 

dopłaty bezpośrednie za 2014 rok. Kurs wynosi 4,1776 zł za 1 euro - wg szacunku stawki 

płatności za 2014 rok będą wynosiły: 

 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 910,87 zł/ha 
 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych 

drobnonasiennych   – 556,37 zł/ha. 
 Od 2015 r. będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. W ramach 

nowego systemu na kwotę wsparcia w poszczególnych gospodarstwach będą się składały 

następujące rodzaje płatności : 

 jednolita płatność obszarowa ok. 110 euro/ha, 
 płatność za zazielenienie ok. 74 euro/ha, 
 płatność dla młodych rolników ok.62 euro/ha, 
 płatność dodatkowa ok. 41 euro/ha, 
 płatności związane z produkcją (bydła, krów, owiec, kóz, owoców miękkich-truskawki i 

maliny, chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, 
pomidorów, lnu i konopi włóknistych. 

 przejściowe wsparcie krajowe (dla sektora tytoniu), 


