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Gdańsk, 02.02.2015 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec stycznia 2015r. 

 

Dane meteorologiczne styczeń 2015   

   Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 1,5 °C 

II dekada 2,8 °C 

III dekada 0,1 °C 

Średnia miesięczna 1,47 °C na wys. 2 metrów 

   Opady w miesiącu styczeń 2015   

I dekada 54,2 mm 

II dekada 14,6 mm 

III dekada 9,4 mm 

Suma opadów 78,2 mm 

   Najwyższa temperatura 02.01.2015 19,8 °C 

   Najniższe temperatura 06.01.2015  -7,7 °C 

 

I Produkcja roślinna 

W styczniu 2015 r. warunki termiczne nie zagrażały plantacjom ozimin. Do 18 stycznia temperatury 

nie spadały poniżej 0˚C nawet w nocy poza jedną dobą i zazwyczaj nie były wyższe niż 5˚C poza 

kilkoma dniami, kiedy dochodziły do plus 7˚C. Między 19-30 stycznia temperatury były bardziej 

wyrównane, z mniejszymi amplitudami i utrzymywały się wokół 0˚C. Temperatury bliskie 5˚C 

i wyższe pobudzają rośliny do kontynuowania rozwoju. Widocznym objawem trwającej wegetacji jest 

rosnąca liczba rozkrzewień drugiego i trzeciego rzędu na zbożach ozimych. Podobne objawy zostały 

zauważone w kilku powiatach woj. pomorskiego (gdańskim, tczewskim, kościerskim, puckim, 

wejherowskim i nowodworskim). W w/w powiatach wyrażana jest obawa o przezimowanie zbóż 

w razie wystąpienia silnych mrozów w lutym. Wielkość strat będzie zależała od, gatunku, tempa 

spadania temperatury i jej wysokości na głębokości węzła krzewienia, a ta zależy w dużym stopniu od 

grubości pokrywy śnieżnej.  

 Stan rzepaków jest oceniany jako dobry. W powiatach, w których rzepak jest uprawiany 

powszechnie zwraca się uwagę na niewielkie ale zauważalne objawy rozwoju roślin. W powiecie  

gdańskim odnotowano na roślinach rzepaku rozwój pędu głównego. 

 Ceny skupu ziarna nieznacznie wzrosły. Najczęściej pojawiające się wyjaśnienia dot. 

niewielkich zmian cen zwracają uwagę na słabnący popyt na zboża paszowe, wynikający 

z rezygnowania z produkcji zwierzęcej. O tym można przeczytać w raportach miesięcznych z pow. 

wejherowskiego i słupskiego. 

 

Gatunek Pszenica Pszenżyto Jęczmień Owies Żyto 

Ceny w zł/t 720-730 580-590 630-650 480-490 460 
 

 Ceny nawozów: 

Nawóz sztuczny Saletra 

Amonowa 

Mocznik Polifoska Sól Potasowa 

Cena w zł/t 1280-1300 1460-1500 1700-1770 1500 
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 Długa ciepła jesień 2014 r i łagodna zima w styczniu w 2015 r., sprzyjały krzewieniu 

i odpowiedniemu zahartowaniu roślin ozimych w woj. pomorskim. To upoważnia do 

stwierdzenia, że stan plantacji zbóż i rzepaku ozimego w woj. pomorskim jest dobry. 

 

II Produkcja zwierzęca 

Rynek żywca wołowego 

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

poziomie, ceny za MBO kształtują się w granicach od 5,50 zł do 7,50 zł/kg netto, na eksport rolnicy 

sprzedają po 8,00 zł - 9,00 zł netto za 1 kg. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę 

od 800 zł do 1200  zł za 1 szt.   Cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu kształtuje się na 

poziomie od 11,50 do 13 zł/kg.  

 

Rynek mleka 

Ciężką sytuację mają gospodarstwa mleczarskie. Według Głównego Urzędu Statystycznego cena 

skupu mleka w grudniu 2014 roku wyniosła 123,48 zł/1 hl i była niższa o 19,8% niż w grudniu 2013 r. 

i o 0,8% mniejsza od ceny wypłaconej w listopadzie 2014 r. W woj. pomorskim średnia cena mleka w 

grudniu 2014 r wyniosła 121,30 zł/hl i była o 0,9% wyższa niż listopadzie - 120,25 zł/hl. Nadal 

utrzymuje się zróżnicowanie zależne od mleczarni i od wielkości dostaw. W lepszej sytuacji są więksi 

dostawcy i grupy producenckie. Ceny kształtują się na poziomie 1,00 zł/l do 1,30 zł/l. Obawy wśród 

producentów mleka wzbudza perspektywa płacenia wysokich kar za przekroczenie limitów dostaw 

indywidualnych. Agencja Rynku Rolnego informuje, że jeśli dynamika skupu mleka utrzyma się na 

dotychczasowym poziomie, Polska może przekroczyć przyznaną jej kwotę, o ponad 7%, co skutkować 

będzie koniecznością uiszczenia opłaty za nadprodukcję w wysokości znacznie wyższej niż w roku 

2013/2014. 

 

Rynek żywca wieprzowego 

W styczniu na rynku trzody chlewnej nadal niskie ceny skupu. W drugim tygodniu stycznia płacono 

zaledwie 3,30 zł za 1 kg tucznika. Obecnie na terenie województwa pomorskiego ceny kształtują się 

na poziomie od 3,30 zł  do 3,70 zł/kg żywca. Najczęściej płacona obecnie cena to 3,50 zł/kg. Ponadto 

w miesiącu styczniu zanotowano – pewne ograniczenie ilości skupowanych tuczników. Rolnicy 

czekają na odbiór tuczników nawet 2 tygodnie, co powoduje poniesienie dodatkowych kosztów. 

Zakłady mięsne sprowadzają duże ilości półtusz z zagranicy.   Obrót prosiętami bardzo ograniczony 

ceny polskich prosiąt wynoszą od 260 do 270 zł za parę. Ograniczony został również ostatnio import 

warchlaków z zagranicy, gdyż jest duże ryzyko związane z opłacalnością tuczu. Cena warchlaków 

z zakupu o wadze ok. 30 kg wynosi od 210 do 215 zł netto. 

 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 19.01.2015 - 25.01.2015 r. 

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

  CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2015-01-25 2015-01-18 

POLSKA 4,02 4,02 

REGION PÓŁNOCNY 4,07 4,06 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,07 4,07 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,05 4,06 

REGION ZACHODNI 3,91 3,93 
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Obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC)  

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

Dane Biuletynu „Rynek zbóż” Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej 

Organizacji Rynków Rolnych 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 

 

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 29.01.2015 r. 

 

Lp. Powiat 
Cena w zł/kg żywca 

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 3,40 6,60-7,30 - 

2 Słupsk - - 3,60 

3 Gdańsk 3,50 7,00 - 

4 Tczew 3,50 4,80- 6,80 - 

5 Starogard Gdański 3,60-3,70 5,50-6,50 - 

6 Kościerzyna 3,50 6,00-7,40 - 

7 Chojnice 3,50 5,50-7,00 - 

8 Kartuzy 3,50 7,00 3,40 

9 Wejherowo 3,55 6,50 - 

10 Puck 3,30 - - 

11 Kwidzyn 3,51 5,30-6,0 - 

12 Nowy Dwór Gdański 3,60 6,80 - 

13 Sztum 3,50 6,00-6,80 - 

 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 Rozpoczął się okres szkoleniowy dla rolników. Uczestniczą  w licznych szkoleniach 

organizowanych przez doradców PODR. Nowe przepisy dotyczące dopłat 

bezpośrednich i PROW 2014-2020 są bardziej skomplikowane od dotychczasowych, 

więc zainteresowanie duże i frekwencja wysoka. 

 Od stycznia ARiMR wypłaca dopłaty bezpośrednie producentom otrzymującym 

dopłaty powyżej 2000 euro. 

 ARiMR wysyła dużo windykacji do rolników. Wynika to z różnych zaniedbań 

rolników ale również jak mówią rolnicy z niedokładności pomiarów, które są 

wykonywane bez obecności rolników. Jeśli są to niewielkie kwoty do zwrotu to 

rolnicy się nie odwołują, bo nie chcą otrzymać dopłaty na samym końcu. 

 Od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym. Limit zwrotu podatku w 2015 r. 

wynosi 81,70 zł na każdy hektar użytków rolnych. 

 W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. producenci rolni mogą ubiegać się o 

dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny 

lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis.  Łączna kwota pomocy dla 

producenta rolnego nie może przekroczyć 15 000 euro w latach 2015, 2014, 2013. 

 Często poruszanym tematem na szkoleniach są szkody łowieckie. Nowe propozycje 

Ministerstwa na temat ochrony środowiska odbierane są  negatywnie.  


