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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec czerwca 2015 r. 

 

Dane meteo czerwiec 2015 

 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 16,3 °C 

II dekada 15,8 °C 

III dekada 15,6 °C 

Średnia miesięczna 15,9 °C na wys. 2 metrów 

   Opady m-c   

I dekada 0,4 mm 

II dekada 24,6 mm 

III dekada 40 mm 

Suma opadów 65 mm 

   Najwyższa tempera. 06.06.2015 32,3 °C 

   Najniższe tempera. 05.06.2015  4,7 °C 

 
I Produkcja roślinna 

Stan plantacji zbóż na koniec czerwca bardzo się zróżnicował. Przyczyną jest długi okres bez 

deszczu trwający od 23 maja do 18 czerwca. 25 dniowa okres suszy mocno osłabił plantacje zbóż 

jarych szczególnie na glebach lżejszych. Raporty ze wszystkich powiatów informują o placowym 

zamieraniu roślin zbóż jarych na najlżejszych glebach. W powiatach kościerskim i kartuskim, gdzie 

dominują gleby piaszczyste szacuje się spadek plonów o 20% w zbożach jarych, szczególnie na 

plantacjach owsa. W powiatach wejherowskim i puckim dodatkowo podkreśla się spotęgowanie 

efektów suszy przez silne chłodne wiatry. Susza była bardziej szkodliwa dla zbóż jarych niż ozimych, 

bo te pierwsze dopiero zaczynały wzrost na długość wchodząc w fazę strzelania w źdźbło. Dla zbóż 

okres bez deszczu trwający dłużej niż 3 tygodnie do końca fazy mlecznej ziarniaka powoduje 

nieodwracalne załamanie plonu. Prócz braku opadów deszczu wystąpiły lokalne przymrozki 

w powiatach bytowskim i wejherowskim, które uszkodziły liście ziemniaków.  

Znacznie lepiej są oceniane zboża na glebach cięższych. W powiatach gdańskim, nowodworskim, 

malborskim kondycja zbóż jest dobra i bardzo dobra. 

Kukurydza jest w fazie 5-7 liści i stan plantacji na glebach o lepszych warunkach wilgotnościowych 

jest dobry, natomiast na lżejszych glebach powiatu kościerskiego zaobserwowano zahamowanie 

wzrostu roślin.  

Plantacje rzepaku są oceniane dobrze w powiecie starogardzkim i kwidzyńskim, oraz bardzo dobrze 

na dobrych glebach powiatów: gdańskiego i nowodworskiego.  Porażenie chorobami jest niewielkie. 

Susza, prócz niekorzystnego wpływu na rośliny, ograniczyła rozprzestrzenianie się chorób zarówno 

w zbożach, jak i na plantacjach rzepaku. Jednak pod koniec miesiąca wystąpiły liczne opady deszczu, 

które obok poprawy warunków wilgotnościowych w glebach przyczyniły się do wznowienia infekcji 

wielu chorób. Znowu groźne zaczynają być septorioza liści i plew, rdze i fuzariozy w oziminach. 

Podsumowując stan upraw jest dobry, szczególnie w zbożach ozimych. Na plantacjach rzepaku 
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oczekiwane są wyższe plony niż w zeszłym roku. Plantacje kukurydzy są w większości w dobrym 

stanie. W zbożach jarych spodziewane są niższe plony, ale tylko na skrajnie lekkich glebach. 
 

II Produkcja zwierzęca 

Rynek mleka i żywca wołowego 

Sytuacja w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka nadal się pogarsza. Według Głównego 

Urzędu Statystycznego, średnia cena skupu mleka w kraju, w maju 2015 roku wyniosła 112,52 zł/1 hl 

i była niższa o 19,6% niż w maju 2014 r. i o 3,4% mniejsza od ceny wypłaconej w kwietniu 2015 r. W 

woj. pomorskim średnia cena skupu mleka w maju wyniosła 106,63 zł/hl i była niższa o 5,7% od 

średniej ceny w kwietniu (113,03 zł/1 hl ). W dalszym ciągu utrzymuje się zróżnicowanie zależne od 

mleczarni i od wielkości dostaw. Ceny kształtują się na poziomie 0,80 zł/l do 1,2 zł/l. i co najgorsze 

nadal utrzymuje się tendencja spadkowa. W najgorszej sytuacji są mniejsze gospodarstwa uzyskujące 

najniższą cenę oraz te, które w ostatnich latach poczyniły duże inwestycje, a obecnie muszą spłacać 

kredyty. Sytuację dodatkowo pogarsza perspektywa spłat kary za przekroczenie limitów sprzedaży. 

Jak powiedział p. minister Marek Sawicki w rozmowie z miesięcznikiem „Hodowla i Chów Bydła” - 

będą one wynosiły ok. 80 – 90 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 7,80 zł/kg netto, na eksport 8,00 - 9,00 zł netto za 

1 kg. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 800 zł do 1400 zł za 1 szt. Cena 

jałówek ras mięsnych do dalszego chowu kształtuje się na poziomie od 11,00 do 13 zł/kg. 
 

Rynek żywca wieprzowego 

W miesiącu czerwcu ceny żywca wieprzowego były poniżej opłacalności produkcji. Niemniej w 

drugiej połowie miesiąca nieznacznie wzrosły i kształtują się obecnie na poziomie od 3,40 do  4,30 zł 

za 1 kg (netto).  

W czerwcu odbyły się wystawy trzody chlewnej w Lubaniu i w Starym Polu. Wystawcy – producenci 

materiału hodowlanego wyrażali opinie, że mamy do czynienia z  największym od wielu lat, kryzysem 

w tej branży. Widać to chociażby po ilości wystawianych loszek i knurków. Jeszcze kilka lat temu do 

oceny w Lubaniu prezentowanych było od 60 nawet do 90 sztuk trzody. W tym roku tylko 47 sztuk. 

Niskie ceny osiągane za tuczniki odbiły się na popycie i cenie materiału hodowlanego. Wielu 

naprawdę dobrych hodowców chce odchodzić od produkcji materiału hodowlanego, a nawet w ogóle 

trzody chlewnej, nie widząc możliwości utrzymania rodzin.  

 

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 26.06.2015 r. 

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

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 3,80 6,30-7,50 - 

2 Słupsk - - 3,90-4,00 

3 Gdańsk 3,50-3,70 7,00 - 

4 Tczew 3,70-4,30 6,00-7,20 - 

5 Starogard Gdański 3,70-4,00 5,50-7,00 - 

6 Kościerzyna 3,60-3,80 6,0 – 8,00   - 

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

8 Kartuzy 3,50-3,70 7,00 3,80 

9 Wejherowo 3,80 7,00 - 

10 Puck 3,40 0,00 - 

11 Kwidzyn 4,10 6,00-7,40 - 

12 Nowy Dwór Gdański 4,10 6,40 - 7,50 - 

13 Sztum 4,06 6,00-6,80 - 
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III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 

 Rolnicy obawiają się o warunki skupu zbóż. Zapowiadane ceny skupu zbóż nie są wysokie. 

Duży niepokój budzi skup strączkowych, których ze względu na wymogi zazielenienia 

posiano bardzo dużo, więc może być problem z ich zbytem i ceną skupu. 

 Rolnicy dopytują się o nowe nabory wniosków na inwestycje w rolnictwie. 

 Rolnicy skarżą się na duże szkody  powodowane przez zwierzynę leśną. 


