
 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45,  

e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl 
NIP 583-28-80-729,  REGON 003003186 

 

 

 

Oddział w Starym Polu 
ul. Marynarki Wojennej 21 
82-220 Stare Pole 
e-mail: starepole@podr.pl 
tel. 55 270-11-11, 
fax. 55 270-11-62 

Dział Specjalistów Branżowych 
i Administracji  
ul. Poniatowskiego 4A,  
76-200 Słupsk 
email: dzialslupsk@podr.pl 

tel. 59 847-12-88, fax. 59 847-12-81 

Dział Systemów Produkcji Rolnej, 
Standardów Jakościowych 
i Doświadczalnictwa 
Lubań,  83-422 Nowy Barkoczyn 
e-mail:luban@podr.pl 

tel. 58 688-20-11, fax. 58 688-22-52 

Gdańsk, 01.06.2015 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec maja 2015 r. 

 

Dane meteo maj 2015 

 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 12 °C 

II dekada 12,2 °C 

III dekada 13,3 °C 

Średnia miesięczna 12,5 °C na wys. 2 metrów 

   Opady m-c maj 2015 

I dekada 14,6 mm 

II dekada 16,4 mm 

III dekada 0 mm 

Suma opadów 31 mm 

   Najwyższa tempera. 19.05.2015 25,6 °C 

   Najniższe tempera. 03.05.2015  0,4 °C 

 

I Produkcja roślinna 

Stan upraw roślin zbożowych, rzepaków, kukurydzy jest we wszystkich powiatach 

oceniany jako dobry, a w niektórych przypadkach jako bardzo dobry - np. w powiecie 

człuchowskim. Warunki pogodowe były umiarkowane, bez silnych przymrozków, które 

wystąpiły lokalnie i przygruntowo na początku miesiąca, gdy rzepak dopiero rozpoczynał 

kwitnienie. Przygruntowy charakter przymrozków i nieznaczny spadek temperatury poniżej 

0˚C nie wyrządziły żadnych szkód również roślinom sadowniczym. Jednak niskie 

temperatury, dla oblotu pszczół, na początku miesiąca, spowodowały słabsze zawiązanie 

owoców na roślinach sadowniczych silnie uzależnionych od owadów zapylających np. 

czereśniach - w powiatach gdańskim i kościerskim. Podobne obawy o stan zawiązania 

łuszczyn spowodowany słabym oblotem pszczół są wyrażane w komunikatach z powiatów: 

puckiego, wejherowskiego i słupskiego. W tych powiatach szczególnie dotkliwe chłodne 

północne wiatry nie sprzyjały zapylaniu rzepaku, Z drugiej strony z tego samego powodu 

(silnych chłodnych wiatrów) w powiacie wejherowskim obserwowano mniejsze nasilenie 

szkodników takich jak chowacze słodyszek rzepakowy, niż w innych powiatach. 

W powiatach tczewskim, malborskim, nowodworskim znacznie wcześniej i liczniej wystąpiły 

przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości dla kilku groźnych szkodników rzepaku. 

Rzepaki kwitły prawie cały miesiąc i bardzo obficie, są dobrze rozkrzewione, a połowa dni 

z temperaturami powyżej 15˚C powinna być wystarczająca do zapylenia kwitnącego rzepaku 

w stopniu zapewniającym wysokie plony. 

 W powiatach kościerskim i kartuskim zboża ozime na początku miesiąca były lekko 

przeżółcone - w przypadku jęczmienia, albo jasno zielone na plantacjach pszenżyta. Jednak 

po kilkudniowym ociepleniu od 6 maja szybko nabrały właściwego koloru i na koniec 
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miesiąca wyglądają dobrze. W powiecie kościerskim zaobserwowano słabe dokrzewianie 

wiosenne na plantacjach pszenżyta i jęczmienia ozimego jednak jesienne krzewienie było 

wystarczające do dobrego plonowania tych zbóż w 2015 r. Bardzo dobrze i dobrze są 

oceniane plantacje pszenicy ozimej w powiecie gdańskim. Rośliny są ciemnozielone i dobrze 

rozkrzewione nawet na późno sianych plantacjach. 

 Wczesna wiosna umożliwiła wczesny wysiew zbóż jarych, które pomimo 

umiarkowanych warunków termicznych, ale częstych opadów deszczu są dobrze 

rozkrzewione i na koniec maja zaczynają strzelać w źdźbło. Stan ich jest oceniany jako dobry 

i rokujący dobre plony. 

 Stan zdrowotny roślin zbożowych jest oceniany różnie w zależności od rejonu 

województwa. W powiecie puckim zaobserwowano przekroczenie progu ekonomicznej 

szkodliwości dla mączniaka prawdziwego, septoriozy paskowanej liści i DTR na plantacjach 

pszenicy i pszenżyta ozimego. W powiecie kartuskim zwraca się szczególną uwagę na 

porażenie septoriozą liści i rdzą żółtą. W powiecie gdańskim stan zagrożenia chorobami 

oceniany jest jako średni. Średnie temperatury w maju tj. 11˚-12˚C w zależności od stacji 

pomiarowej nie sprzyjają szybkiemu i gwałtownemu rozprzestrzenianiu i rozwojowi chorób. 

Nie dotyczy to mączniaka i septoriozy które występują coraz liczniej we wszystkich 

powiatach woj. pomorskiego. 

 Rozpoczęte jeszcze w kwietniu siewy kukurydzy zostały zakończone i na koniec 

miesiąca rośliny wytworzyły do 4 liści. Wschody są równomierne. 

 Stan roślin zbożowych ozimych i jarych oraz rzepaku na koniec maja jest dobry. Żyto 

rozpoczęło kłoszenie około połowy miesiąca, jęczmień ozimy po 20 maja, a pszenżyto 

w ostatnim tygodniu miesiąca. 

  

II Produkcja zwierzęca 

Sytuacja w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka jest nadal trudna. Według 

Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w kraju w m-cu kwietniu 

2015 roku wyniosła 116,43 zł/1 hl i była niższa o 20% niż w kwietniu 2014 r. i o 3,8% 

mniejsza od ceny wypłaconej w marcu 2015 r. W woj. pomorskim średnia cena skupu 

mleka w kwietniu wyniosła 113,03 zł/1hl i była niższa o 3,6% od średniej ceny w marcu 

(117,19 zł/1 hl ). W dalszym ciągu utrzymuje się zróżnicowanie zależne od mleczarni i od 

wielkości dostaw. Ceny kształtują się na poziomie od 0,80 zł/l do 1,3 zł/l. Utrzymuje się 

tendencja spadkowa.  

ARR informuje, że wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw 

w roku kwotowym 2014/2015 wyniesie ok. 6 %, co skutkować będzie koniecznością 

uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 

2013/2014. Przy takim założeniu opłata jednostkowa może wynieść ok. 60-70 groszy za 

kilogram przekroczenia. 

W hodowli bydła mięsnego w ostatnich miesiącach  sytuacja cenowa nie poprawiła się. 

Ceny kształtują się na poziomie: za MBO w granicach od 5,00 zł do 7,70 zł/kg netto, na 

eksport od 8,00 zł do 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 11,00 zł do 13 zł/kg. 
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Rynek żywca wieprzowego 

Ceny żywca są niskie i kształtują się na terenie całego województwa pomorskiego 

w granicach od 3,40 zł do 4,20 zł/kg netto.  Ceny zbóż utrzymują się na poziomie 

z poprzedniego miesiąca, pasze uzupełniające i pełnoporcjowe oraz koncentraty po wzroście 

cen w marcu  ustabilizowały się na poziomie cen z marca.  Obecna sytuacja, w której rolnicy 

nie otrzymują nawet zwrotu poniesionych na produkcję świń kosztów, utrzymuje się już zbyt 

długo i skutkuje spadkiem pogłowia świń.  

Zakłady mięsne nadal sprowadzają duże ilości półtusz z zagranicy. 

Dodatkowo niepokoją naszych rolników liczne stwierdzone przypadki wystąpienia 

Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików. Jest to wprawdzie wciąż przy granicy 

w zapowietrzonym terenie, ale ich liczba wynosi już na dzień 27.04.2015 r.  63 ognisk. 

Rolnicy z terenu objętego programem bioasekuracji licznie złożyli oświadczenia o nie 

spełnieniu warunków, co automatycznie oznacza likwidację tych stad za odszkodowaniem. 

 

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

       CENA [zł/kg] 

    MAKROREGIONY 2015-05-24 2015-05-17 

    POLSKA 4,27 4,17 

    REGION PÓŁNOCNY 4,26 4,20 

    REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,37 4,24 

    REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,25 4,14 

    REGION ZACHODNI 4,18 4,06 

     

 

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 28.05.2015 r. 

 

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

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 3,80-4,00 6,30-7,50 - 

2 Słupsk - - 3,70 

3 Gdańsk 3,60 7,00 - 

4 Tczew 3,80 5,00-7,20 - 

5 Starogard Gdański 3,60-3,70 5,80-7,00 - 

6 Kościerzyna 3,70-3,80 6,60-7,60 - 

7 Chojnice 3,90 5,50-7,00 - 

8 Kartuzy 3,60 7,00 3,60 

9 Wejherowo 3,65 7,00 - 

10 Puck 3,40 - - 

11 Kwidzyn 3,90-4,00 6,00-7,40 - 

12 Nowy Dwór Gdański 4,10 6,60-7,80 - 

13 Sztum 4,20 6,00-6,80 - 
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III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 Od 15 czerwca do 17 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

będzie przyjmować wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie. 

 Rolnicy wykazują dość duże zainteresowanie kredytami preferencyjnymi.  

 Duże zainteresowanie rolników płatnościami bezpośrednimi w 2015 roku 

i działaniami w ramach PROW 2014-2020- szczególnie wsparciem dla małych 

gospodarstw.  

 Planowane dopłaty z ARiMR do produkcji roślin wysokobiałkowych spowodowały 

ponad 100 % wzrost powierzchni tych upraw, a dopłaty do bydła zwiększają 

zainteresowanie rozwojem produkcji żywca wołowego. 

 Nowe warunki wyboru pakietów programu PRSK na lata 2015-2020 zmuszają wielu 

do rezygnacji z wyboru nowych zobowiązań. Praktycznie nie ma możliwości realizacji 

w programie  RŚ – pakietu – ochrony gleb  wód, który był dotąd realizowany w 80 % 

gospodarstw realizujących programy RŚ. W powiecie bytowskim obszarów tzw. 

erozyjnych jest niewiele i pozostaje więc rolnictwo zrównoważone, ale wyższe 

dodatkowe wymogi realizacji tego pakietu powodują też rezygnację z kontynuowania 

dalej tego pakietu. 

 Rolnicy narzekają na niską opłacalność produkcji zwierzęcej  


