
 

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, 05.08.2015 r. 

 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lipca 2015 r. 

 

Dane meteo lipiec 2015 

 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 

I dekada 20,4 °C 

II dekada 17,4 °C 

III dekada 16,7 °C 

Średnia miesięczna 18,2 °C na wys. 2 metrów 

   Opady m-c lipiec 2015 

I dekada 14,8 mm 

II dekada 14 mm 

III dekada 37,6 mm 

Suma opadów 66,4 mm 

   Najwyższa tempera. 5.07.2015 37,1 °C 

   Najniższe tempera. 27.07.2015  7,6 °C 

 
I Produkcja roślinna 

 

Rozpoczęły się żniwa. Pierwsze szacunkowe plony nadesłano z powiatu 

starogardzkiego, gdzie zebrano 64% areału jęczmienia ozimego. Uzyskane plony są między 

3,5-5,5 t/ha. W powiecie słupskim jęczmień ozimy plonuje między 6-8 t/ha. Jednak 

w powiecie puckim plony są szacowane o 20 % niżej niż w ubiegłym roku. Słabsze 

plonowanie jęczmienia wystąpiło na lekkich glebach. Spore zróżnicowanie plonów między 

powiatami może wskazywać na duży wpływ pojemności wodnej gleb na plonowanie 

jęczmienia ozimego, szczególnie istotny wobec czerwcowej suszy i kolejnego długiego 

okresu bezdeszczowego w pierwszych dwóch dekadach lipca. 

Po opadach deszczu w 3 dekadzie czerwca, w powiecie kościerskim zauważono 

ponowne odrosty w zbożach jarych. Skutkiem tego jest występowanie w lipcu na jednej 

plantacji kłosów już dojrzałych obok jeszcze niedojrzałych, zielonych, będących w fazie 

dojrzałości mlecznej. Będzie konieczna desykacja roślin, aby zebrać ziarno. Plantacje 

pozostałych gatunków zbóż ozimych są oceniane jako średnie w powiatach kościerskim 

i wejherowskim. W powiatach w których dominują gleby cięższe (nowodworskim, puckim, 

gdańskim, malborskim) oczekiwane są wysokie plony zbóż ozimych.  

Plantacje rzepaku, którym obsiewa się średnie i cięższe gleby są w średniej i dobrej 

kondycji. Np. w powiecie starogardzkim pierwsze zebrane plantacje plonowały na poziomie 

3,2-4,3 t/ha. W powiatach nowodworskim, gdańskim, oczekuje się wysokich i bardzo 

wysokich plonów. 
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Plantacje kukurydzy są, w większości przypadków w co najmniej dobrej kondycji. 

Z reguły tam, gdzie zastosowano prawidłową agrotechnikę rośliny osiągają prawidłowe 

rozmiary dla fazy fenologicznej niezależnie od rodzaju gleby na której rosną. 

Podsumowując lipiec był kolejnym miesiącem, w którym wystąpił dłuższy okres 

bezdeszczowy. Zboża  i rzepaki ozime zdążyły skorzystać z wiosennych deszczów i zapasów 

wody w glebie. Susza w czerwcu i lipcu najbardziej osłabiła plantacje zbóż jarych, u których 

szacunkowe plony będą niższe o 20 %. Dotyczy to szczególnie gleb najlżejszych.  
 

II Produkcja zwierzęca 

Rynek mleka i żywca wołowego 

W dalszym ciągu niestabilna sytuacja na rynku mleka. Kolejne miesiące to obniżka 

cen o dalsze 0,05 zł/kg. W powiecie puckim najwięksi dostawcy zrzeszeni w grupach 

producenckich uzyskują maksymalną cenę 1,10 zł/kg, natomiast średni dostawcy otrzymują 

cenę poniżej 1,00 zł/kg. Ciągle nie ma definitywnej decyzji dotyczącej kar za przekroczenie 

kwoty mlecznej. Wśród dostawców panuje obawa, że obniżki cen będą w dalszym ciągu 

postępować.  

W powiecie wejherowskim cena mleka, którą rolnicy otrzymują obecnie za 1 kg 

wynosi około 1,00 zł - 1,20 zł z tendencją spadkową o 0,10 zł. Cena ta jest dla producentów 

mleka wysoce niezadawalająca lecz od kilku miesięcy w miarę stabilna. Takie same ceny 

skupu mleka odnotowano w powiecie chojnickim. Natomiast w powiecie starogardzkim 

producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,90 zł/kg do maksymalnie 1,10 

zł/kg.  Podobnie w pozostałych powiatach, średnia cena mleka uzyskiwana przez członków 

SSM utrzymuje się nadal na bardzo niskim poziomie, w ostatnim miesiącu wynosiła nieco 

powyżej 1,00 zł  za 1 kg. 

Ceny żywca wołowego w ostatnim miesiącu są  ciągle na tym samym niskim 

poziomie, za MBO płacono w granicach od 6,50 zł do 6,60 zł/kg netto, na eksport rolnicy 

sprzedają w cenie 8,00 zł - 9,00 zł netto za 1 kg. 

Mimo tak niskiej ceny na żywiec wołowy, ciągle rośnie zainteresowanie rolników hodowlą 

bydła mięsnego. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 800,00 zł  do 

1000,00 zł za 1 szt. Cena jałówek ras mięsnych do dalszej hodowli kształtuje się na poziomie 

od 11,00 zł do 12 zł/kg.  

Młode bydło opasowe w powiecie starogardzkim skupowane jest w cenie netto od 5,50 zł do 

6,80 zł za 1 kg (cena uzależniona od rasy i stopnia umięśnienia). Cena jałówek ras mięsnych 

do dalszej hodowli kształtuje się na poziomie od 11,50 zł do 13,00 zł/kg. Cielęta w obrocie 

pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 850,00 zł do 1200,00 zł za 1 sztukę w zależności 

od stopnia umięśnienia i rasy. Na terenie powiatu kościerskiego ceny bydła rzeźnego wahają 

się w granicach od 6,00 zł do 7,40 zł netto za 1 kg żywca, co oznacza ich stabilizację. Krowy 

skupowane są w cenie 4,00 zł za 1 kg wagi żywej, w zależności od kondycji sztuki. Według 

informacji uzyskanych od pośredników skupujących bydło w powiecie człuchowskim cena 

żywca wołowego wynosi 6,70 zł - 7,00 zł/kg.  

W pozostałych powiatach odnotowuje się spadek cen żywca wołowego średnio o 0,50 zł/kg. 

Aktualnie ceny wynoszą 6,30 zł/kg, a ras mięsnych średnio 7,00 zł/kg.  
 

Rynek żywca wieprzowego 
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Ceny żywca wieprzowego, na początku miesiąca wynosiły około 3,70 zł/kg. natomiast 

w ostatnim tygodniu osiągnęły wartość 3,80 zł/kg. Niestety taka cena nie zapewnia 

rentowności produkcji, co powoduje dalsze załamanie się rynku trzody chlewnej. Rolnicy 

nadal ograniczają pogłowie trzody, a niektórzy wręcz likwidują stada. Hodowcy, którzy mają 

większą ilość użytków zielonych, po adaptacji budynków inwentarskich przechodzą na chów 

bydła mięsnego. Ceny żywca wieprzowego na terenie powiatu starogardzkiego czy słupskiego 

w ostatnich tygodniach wahają się w granicach od 3,90 zł do 4,10 zł/kg (cena netto). 

W powiecie człuchowskim według informacji uzyskanych od pośredników skupujących 

trzodę chlewną, aktualna cena żywca wieprzowego wynosi 3,60 zł/kg. W powiecie puckim 

średnia cena żywca w minionym okresie wynosiła 3,50 zł/kg netto i była oferowana przez 

miejscowy podmiot skupowy, natomiast 3,70 zł – 3,80 zł/kg oferują podmioty spoza powiatu. 

W powiecie kościerskim ceny żywca wieprzowego w ostatnim okresie wahały się od 3,00 zł 

do 4,00 zł/1 kg netto. Takie ceny oferują lokalne ubojnie. Wielu rolników zajmujących się 

produkcją tuczników deklaruje chęć odejścia od tej produkcji. 
 

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 30.07.2015 r. 

 

Lp. Powiat 
Cena w zł/kg żywca 

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 3,80 6,00-7,00 - 

2 Słupsk - - 3,90 

3 Gdańsk 3,70-3,90 6,50 - 

4 Tczew 3,90 5,00-6,50 - 

5 Starogard Gdański 3,90-4,00 5,50-6,80 - 

6 Kościerzyna 3,90-4,00 6,20-7,20 - 

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

8 Kartuzy 3,70-3,90 6,50 4,05 

9 Wejherowo 3,70 6,50 - 

10 Puck 3,50 - - 

11 Kwidzyn 4,17-4,28 - - 

12 Nowy Dwór Gdański 3,90 6,20-6,80 - 

13 Sztum 4,28 6,00-6,80 - 

 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 

- Od 20 sierpnia do 2 września br. BP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

będą przyjmować wnioski  na Działanie: „Rozwój gospodarstw i działalności 

gospodarczej” Poddziałanie: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz 

młodych rolników”   Typ operacji: „Premie dla młodych rolników” 

Bardzo duże zainteresowanie wśród rolników wzbudza działanie „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw”. Natomiast mniejszym zainteresowaniem cieszy się nowe rozdanie młodego 

rolnika co potwierdzają krytyczne opinie rolników dotyczące zaostrzenia kryteriów dostępu 

do tej dotacji.  
 


