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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lutego 2016 r. 
 
Dane meteo luty 2016 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 4,4  °C 
II dekada 1,4  °C 
III dekada 3,3  °C 
Średnia miesięczna 3,03  °C 

Opady m-c luty 2016 
I dekada 15,2 mm 
II dekada 10,8 mm 
III dekada 18,8 mm 
Suma opadów 44,8 mm 

Najwyższa temperatura 7.02.2016 9,0 °C 

Najniższe temperatura 17.02.2016  -5,9 °C 
 

I Produkcja roślinna 
Stan ozimin na koniec lutego 2016 r. jest oceniany źle w większości powiatów woj. pomorskiego. 
Przemarznięcia powstały po kilkudniowym gwałtownym ochłodzeniu, z temperaturami poniżej -150C, 
gdy rośliny pozostawały bez okrywy śnieżnej. Na domiar złego mrozy wystąpiły po ciepłym grudniu 
2015 r. podczas którego rośliny kontynuowały wegetację. Widocznym tego znakiem były świeże 
przyrosty korzeni przybyszowych, charakterystyczne dla okresu przedwiośnia.  
Największe straty mrozowe wystąpiły na plantacjach jęczmienia ozimego. Z nadesłanych z BP ODR 
raportów wynika, że straty sięgają od 5% w pow. słupskim, 40% w powiecie puckim, przez 60% 
w wejherowskim, do 100% w niektórych gminach powiatu kartuskiego. Drugim gatunkiem, który 
mocno ucierpiał jest pszenica ozima. Nieodwracalne uszkodzenia mrozowe dotyczyły odmian 
z poza Listy Odmian Zalecanych o niskiej mrozoodporności. W powiatach nowodworskim, 
wejherowskim, kartuskim, straty szacowane są na 20-25%. Zaledwie kilku procentowe straty 
są w powiecie puckim i słupskim. Największe straty oszacowano na terenie pow. gdańskiego 
ok. 30%. W powiatach położonych w regionie Kaszub (kartuskim i kościerskim) zmarzło 
ok. 15% plantacji pszenżyta ozimego. Żyto praktycznie nie ucierpiało.  
Rzepak ozimy przemarzł w 10-15% w powiatach północnych - puckim, wejherowskim i słupskim. 
Większe straty oszacowano w powiatach kartuskim (50%), gdańskim, chojnickim.  
Osobną kwestią są szacunki dotyczące plantacji uznanych za zmarznięte ale rokujące. Takich plantacji  
rzepaku, pszenżyta i jęczmienia ozimego, jest ok. 30%. W przypadku pszenicy oz. plantacji 
wątpliwych jest ok. 45%. W drugiej dekadzie lutego po okresie kilkudniowego ocieplenia 
z temperaturami dnia powyżej 6-70C nadeszły przymrozki (-50, -60C), które uszkodziły świeżo 
odrastające liście.  
Podsumowanie. Chociaż plantacji uznanych za całkowicie przemarznięte oszacowano na 20-25% dla 
zbóż ozimych (z wyłączeniem żyta) i ok. 30% plantacji o wątpliwej kondycji, to jednak wydaje się, że 
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w sumie straty mogą być znacznie mniejsze. Wynika to z dobrego stanu węzła krzewienia schowanego 
3 cm pod powierzchnią ziemi u większości roślin, na plantacjach roślin nie tylko uznanych za 
wątpliwe, ale również na niektórych uznanych za całkowicie przemarznięte. Jednak rzeczywiste 
szkody będzie można oszacować po wznowieniu wegetacji. 
 

II Produkcja zwierzęca 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Sytuacja w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka jest nadal ciężka. Po lekkich 
wzrostach cen skupu w poprzednich kilku miesiącach, w miesiącu grudniu zanotowano ich spadek i ta 
tendencja utrzymuje się nadal. W kraju według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena 
skupu mleka w styczniu 2016 roku wyniosła 111,80 zł/1 hl i była niższa o 8,5% niż w styczniu 
2015 r. i o 1 % niższa od ceny wypłaconej w grudniu 2015 r. W woj. pomorskim średnia cena 
skupu mleka w styczniu 2016 roku wyniosła 108,81 zł/1 hl i była niższa o 1,14% od ceny płaconej 
w grudniu 2015 roku (110,07 zł/1 hl). Niestety cena mleka ponownie spada. W dalszym ciągu 
utrzymuje się zróżnicowanie zależne od wielkości dostaw i od mleczarni. Ceny kształtują się na 
poziomie 0,70 zł/l do 1,15 zł/l.  

W hodowli bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. Ceny kształtują się na poziomie: 
za MBO w granicach od 6,00 zł do 7,70 zł/kg netto, na eksport 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 11,00 do 13 zł/kg. 
 

Rynek żywca wieprzowego 
W miesiącu lutym nieco wzrosły ceny żywca wieprzowego o od 0,20 z l do 0,40 zł/kg 

i obecnie ceny wahają się od 3,10 do 3,85 zł/kg. Przeciętnie rolnicy otrzymują 3,60 zł za 1 kg. 
Najtańszy żywiec zanotowano w powiecie puckim – 3,10zł/kg, najdroższy w sztumskim 
i nowodworskim. Ten niewielki wzrost cen nie poprawia sytuacji producentów żywca. Koszty 
produkcji przez nich ponoszone są nadal wyższe niż ceny uzyskiwane za żywiec, mimo stosunkowo 
niskich cen zbóż, również śruty sojowej, nasion roślin strączkowych. Na rynku prosiąt coraz mniejsze 
zainteresowanie obrotem sąsiedzkim z małych gospodarstw oferujących pojedyncze mioty do 
sprzedaży. Tylko na jarmarku w Żukowie zanotowano wzrost zainteresowania zakupem prosiąt. Ceny 
prosiąt w obrocie targowiskowym i sąsiedzkim w porównaniu do ubiegłego roku są niższe i obecnie 
kształtują się na poziomie 220 – 250 zł/para.  

 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 14.02-21.02.2016r. 
 

*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
   CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2016-02-21 2016-02-14 
POLSKA 4,18 4,16 

REGION PÓŁNOCNY 
4,19 4,18 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,25 4,24 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,15 4,13 

REGION ZACHODNI 4,10 4,08 

Cena zakupu żywca wieprzowego S-P razem obliczona na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej 
ciepłej (MPC) przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78. 
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Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 25.02.2016 r. 

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

1 Człuchów 3,70 7,20 - 
2 Słupsk - - 3,30 
3 Gdańsk 3,50-3,70 6,50 - 
4 Tczew 3,55 6,5-7,3 - 
5 Starogard Gdański 3,60-3,70 6,50-7,50 - 
6 Kościerzyna 3,50-3,55 6,60-7,50 - 
7 Chojnice 3,60 5,50-7,50 - 
8 Kartuzy 3,50-3,70 6,50 3,50 
9 Wejherowo 3,50 7,00 - 

10 Puck 3,10 - - 
11 Kwidzyn 3,50-3,60 6,00-7,00 - 
12 Nowy Dwór Gdański 3,80 6,00 - 8,80 - 
13 Sztum 3,85 6,00-6,80 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Od 18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci żywca wieprzowego i mleka mogą składać 

wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane 
niekorzystną sytuacją na ww. rynkach.  
Uczestnikami mechanizmu mogą być  producenci mleka, którzy:  
a) w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 
15000 kg;  
b) w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali co najmniej 3 krowy typu 
użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone 
do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt;  
c) wsparcie będzie udzielone do maksymalnie 300 000 kg mleka wprowadzonego do obrotu.  
Dopłata dla producentów żywca wieprzowego będzie uzależniona od ilości złożonych 
wniosków. Jest to dopłata jednorazowa do sprzedanych tuczników i loch na ubój w okresie od 
1.10.2015r do 31.12.2015r.  Zainteresowanie tą dopłatą jest wśród producentów trzody duże. 
Doradcy PODR  udzielają informacji, wyjaśnień oraz świadczą nieodpłatną pomoc 
w wypełnieniu wniosków. 

 Sporym zainteresowaniem cieszy się ogłoszenie o naborze wniosków na modernizację 
gospodarstw rolnych, mniejszym zainteresowanie wzbudza „Młody rolnik”. 

 Rolnicy składają wnioski o dopłatę do materiału siewnego. 
 Do końca lutego rolnicy składają w Urzędach Gminy wnioski dotyczące dopłaty 

akcyzowej. 
 Rolnicy składają podania do Urzędów Gmin o powołanie komisji oceniającej straty na 

plantacjach zbóż i rzepaku. 


