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Gdańsk, 30.09.2015 r. 
 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec września 2015 r. 
 
Dane meteo wrzesień 2015 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 18 °C 
II dekada 15,5 °C 
III dekada 12,4 °C 
Średnia miesięczna 15,3 °C na wys. 2 metrów 

Opady m-c 
 I dekada 2,8 mm 

II dekada 8,8 mm 
III dekada 1,6 mm 
Suma opadów 13,2 mm 

Najwyższa tempera. 01.09.2015 35,7 °C 

Najniższe tempera. 30.09.2015  5,7 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża, rzepak, kukurydza 
Wrzesień jest tradycyjnie miesiącem siewu zbóż ozimych, zbioru kukurydzy na kiszonkę 
i ziemniaków. W tym czasie wschodzi już posiany w sierpniu rzepak. Jednak w tym roku, z powodu 
suszy siewy rzepaku trwały aż do połowy września. Wszystkie powiaty woj. pomorskiego przekazały 
informacje o zakończeniu siewu jęczmienia ozimego. Do końca września będą trwały siewy pszenżyta 
ozimego i częściowo pszenicy. Jednak na polach, na których posiano poplony ścierniskowe ze 
względu na wymóg zazielenienia, zasiewy zbożami ozimymi będą realizowane także po 30 września. 
Między innymi z tego powodu w powiecie tczewskim obsiano 75% planowanej powierzchni 
przeznaczonej pod zboża ozime. Padające deszcze w końcu sierpnia i we wrześniu pozwoliły na 
przygotowanie pól do siewu oraz przyczyniły się do równomiernych wschodów ozimin.  
W tym roku wcześniej niż zwykle rozpoczęły się zbiory kukurydzy. Przyczyną jest zasychanie roślin, 
a tym samym przekraczanie progowej wartości 35% suchej masy, powyżej, której kiszenie kukurydzy 
jest trudniejsze. Z powodu suszy plony zielonej masy są niższe od zeszłorocznego o 15-20% wg. 
szacunków z powiatu kwidzyńskiego. Znacznie wyższe straty (30-50 %) szacowane są w powiecie 
gdańskim. Wyższe straty są obserwowane na lekkich glebach.  Średnie plony zielonej masy 
kukurydzy w woj. pomorskim wynoszą około 39 t/ha.  
Sierpniowa susza spowodowała pogłębienie strat w plonach szczególnie zbóż jarych. Na przykład 
średnie plony pszenżyta jarego dla całego województwa wyniosły 3,01 t/ha a w 2014 - 3,36 t/ha. 
Podobne różnice są w przypadku jęczmienia jarego, który w tym roku plonował o ok. 0,4 t/ha mniej 
niż w ubiegłym roku. Średnio plony zbóż jarych są niższe o ok 12 %. Na lepszych glebach powiatów 
położonych w niższych rejonach województwa, a szczególnie w rejonie Żuław plony zbóż ozimych 
były wysokie. Powiat gdański przekazał informację, że plony pszenicy często wynosiły 8-10 t/ha, 
a rzepaku ozimego 5 t/ha. Na wyżynnej części powiatu zbierano ok. 5-7 t/ha. 
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Długo utrzymująca się susza w sierpniu budziła obawy o terminowe siewy rzepaku ozimego 
i równomierność wschodów. Raporty przekazane z powiatów stwierdzają, że zarówno plantacje 
rzepaków ozimych jak i zbóż ozimych wzeszły równomiernie i są w dobrej kondycji. 
 
II Produkcja zwierzęca 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Sytuacja w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka jest nadal ciężka. Według 
Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w m-cu sierpniu 2015 roku 
wyniosła 107,81 zł/1 hl i była niższa o 15,9% niż w sierpniu 2014 r. i o 0,6% mniejsza od ceny 
wypłaconej w lipcu 2015 r.(108,47 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka w 
sierpniu wynosiła 102,26 zł/1 hl i była wyższa o 0,19% od średniej ceny w lipcu (102,07zł/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. W miesiącu sierpniu wg GUS w naszym województwie 
zanotowano pierwszy od kilku miesięcy bardzo nieznaczny wzrost średniej ceny skupu mleka 
surowego. Oby ta tendencja się utrzymała. W najgorszej sytuacji są mniejsze gospodarstwa, bo te 
uzyskują najniższą cenę, trudna jest także sytuacja gospodarstw, które w ostatnich latach poczyniły 
duże inwestycje, a teraz muszą spłacać kredyty. Dodatkowo sytuację gospodarstw zajmujących się 
hodowlą bydła mlecznego i mięsnego pogorszyła susza. Na łąkach i pastwiskach sytuacja uległa 
lekkiej poprawie po wrześniowych opadach deszczu, Jednak część gospodarstw musi korzystać 
z rezerw pasz (jeśli takie mają) lub skarmiać te zrobione w tym roku. Również mniejsze plony są na 
wielu plantacjach kukurydzy zbieranej na kiszonkę. Dlatego w tych gospodarstwach sytuacja 
z paszami będzie trudna. 

W hodowli bydła mięsnego w ostatnich miesiącach sytuacja cenowa nie poprawiła się. Ceny 
kształtują się na poziomie: za MBO w granicach od 6,00 zł do 7,50 zł/kg netto, na eksport 8,00 - 9,00 
zł netto za 1 kg. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 700 zł do 1200 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 wrześniu ceny żywca wieprzowego kształtowały się na poziomie od 3,70 zł do  4,60 zł 
/kg.  Przeciętnie płacono od 4,00 zł do 4,10 zł za kg żywca, czyli poniżej opłacalności produkcji. 
W ostatnich dwóch tygodniach zauważono jednak lekką tendencję wzrostową. 

Podaż krajowych tuczników jest znacznie niższa niż w roku ubiegłym, ubojnie masowo 
ściągają żywiec z krajów nadbałtyckich, tylko niewiele podnosząc cenę na rynku krajowym – wręcz 
symbolicznie. 

Rolnicy w dalszym ciągu ograniczają hodowlę trzody chlewnej. 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 z tej gałęzi produkcji. 
 Rolnicy informowani są o możliwości składania wniosków się o dotacje z PROW 2014-2020 
z dz. Modernizacja gospodarstw rolnych, na budynki inwentarskie – rozwój produkcji prosiąt.  
Zabierając głos w dyskusji podkreślają jednak zbyt duże ryzyko rynkowe –  przy tak niestabilnym 
rynku. Twierdzą również iż skala 50 macior (warunek otrzymania dotacji)  jest zbyt duża dla małych 
i średniej wielkości gospodarstw rolnych, jakie przeważają na Kaszubach i Kociewiu.  
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Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 24.09.2015 r. 
 

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

1 Człuchów 4,10-4,50 6,50-7,20 - 
2 Słupsk - - 3,90 
3 Gdańsk 3,80 7,00 - 
4 Tczew 4,00 4,5- 6,5 - 
5 Starogard Gdański 4,00-4,20 6,00-7,00 - 
6 Kościerzyna 4,10-4,20 6,20-7,20 - 
7 Chojnice 4,10 5,50-7,50 - 
8 Kartuzy 3,80 7,00 4,05 
9 Wejherowo 4,10 6,70 - 

10 Puck 3,70 0,00 - 
11 Kwidzyn 4,30 6-7,5 - 
12 Nowy Dwór Gdański 4,20 6,30 -6,40 - 
13 Sztum 4,60 6,00-6,80 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Premia dla Młodych 

Rolników” . Cieszył się on wyjątkowo małym zainteresowaniem, a przyczyną takiego stanu 
były rygorystyczne procedury i wymagania postawione potencjalnym beneficjentom. 

 Od 19 października do 17 listopada br.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie przyjmować wnioski z Działania: "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach 
poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

 Od dnia 11 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.  producenci rolni, w których 
gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody 
spowodowane przez suszę mogli składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc. 

 


