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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec stycznia 2017 r. 
 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - styczeń 2017 
Dane meteo styczeń 2017 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada -3,68   °C 
II dekada -1   °C 
III dekada -0,6   °C 
Średnia miesięczna -1,76   °C 
 
Opady m-c styczeń 2017 
I dekada 5,8 mm 
II dekada 23,2 mm 
III dekada 0,2 mm 
Suma opadów 29,2 mm 
 
Najwyższa temper. 1.01.2017  1°C 
 
Najniższa temper. 11.01.2017  -11,0 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Styczeń był miesiącem dość zróżnicowanym pod względem warunków atmosferycznych 
mających wpływ na stan roślin ozimin. Szczęśliwie w tym roku najpierw wystąpiły 
intensywne opady śniegu a  dopiero później znaczący spadek temperatur nawet do -20ºC. 
Dzięki takiej kolejności wystąpienia tych warunków zasiewy ozimin były chronione przez 
grubą ok 20 cm warstwę śniegu zabezpieczającą je przed działaniem silnego wiatru jak 
również niskich temperatur. Jednakże taki rozkład pogody w tym czasie niesie również ze 
sobą zagrożenia. Głównym z nich jest możliwość wystąpienie pleśni śniegowej – patogenu 
grzybowego porażającego oziminy wysiewne nie zaprawionym materiałem siewnym, 
znajdujące się pod okrywa śnieżną na nie zamarzniętej części gleby. Kolejnym z zagrożeń jest 
niestety szybko topniejąca warstwa okrywy śnieżnej odkrywająca znaczną część zasiewów 
i jednocześnie narażająca je na wysmolenie. Analizując stan zdrowotności plantacji należy 
stwierdzić, iż ich ocena jest trudna do wykonania ze względu na grubą okrywę śnieżną.  
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Rzepak 
Na plantacjach rzepaku w miesiącu styczniu podobnie jak w przypadku zbóż rośliny 
znajdowały się w fazie spoczynku. Większość z nich zahamowała wegetację przy 
prawidłowym pokroju składającym się z 6-8 liści i odpowiednio grubej (0,8-1,2 mm) szyjce 
korzeniowej co warunkuje dobre przezimowanie oraz prawidłową odbudowę liści po 
wznowieniu wegetacji. 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek mleka i żywca wołowego 

W okresie styczeń - listopad 2016 roku do podmiotów skupujących dostarczono 9 
938,1 mln litrów mleka, tj. o 2,6% więcej niż w tym samym okresie 2015 roku  

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w grudniu 
2016 roku wyniosła 135,97 zł/1 hl i była wyższa o 20,4 % niż w grudniu 2015 r. (112,89 
zł/1hl) i o  4,8 % wyższa od ceny wypłaconej w listopadzie 2016 r. (129,69 zł/1 hl). W 
woj. pomorskim średnia cena skupu mleka w grudniu 2016 roku wyniosła 138,59 zł/1hl i 
była wyższa o 6,9% od ceny w listopadzie 2016 roku (129,68 zł/1hl). W poszczególnych 
powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach 0,8 zł/l do 1,6 
zł/l i w dalszym ciągu są zróżnicowane, zależne przede wszystkim od wielkości dostaw i od 
mleczarni. 

W hodowli bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. Na rynku zauważalne są 
tygodniowe wahania cen. W naszym województwie firmy skupujące płacą za bydło opasowe 
od 6,4 zł do 8,0 zł/kg netto. Najwyższe ceny hodowcy uzyskują za bydło ras mięsnych. 
Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 800 zł do 1300 zł za 1 szt., 
cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu oscyluje w granicach 9,00 – 13,00 zł/kg.  
 
Rynek żywca wieprzowego 

Początek roku nie przyniósł zmian na rynku wieprzowiny. Ceny bardzo zbliżone do 
ostatniego tygodnia grudnia. W niektórych powiatach lekko spadły. Ceny żywca podawane 
przez MRiRW – Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej też wykazują lekką 
tendencję zniżkową. Taka tendencja w styczniu jest w Polsce obserwowana od wielu lat. 
Niepokojące jest natomiast dalszy spadek pogłowia świń w województwie. Dane na 
31.12.2016r otrzymane z ARiMR to 687 tys. sztuk tj. o 28,6 tys. szt. mniej niż na koniec 
miesiąca września 2016 r. W tym okresie w województwie pomorskim zostało zlikwidowane 
31 stad świń.  Od początku 1.01.2016 do 31.12.2016r czyli w roku 2016 pogłowie spadło 
prawie o 67 tys. sztuk i likwidacji uległo 149 stad świń. 

Jest to wciąż pogłębiający się regres tej gałęzi produkcji rolnej.  
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Pogłowie w rozbiciu na powiaty za ARiMR oddział Gdynia na dzień 31.12.2016 r. 
średnio w stadzie obliczenie własne. 

      Powiat   

Świnie 
Ilość               

siedzib 
stad 

Ilość 
ogólna            

pogłowia 
Średnio w  

stadzie 

bytowski 1 011 51 682 51,12 
chojnicki 1 277 36 132 28,29 
człuchowski 717 177 821 248,01 
gdański 311 5 188 16,68 
Gdańsk 38 580 15,26 
kartuski 2 458 47 414 19,29 
kościerski 1 239 51 411 41,49 
kwidzyński 891 30 729 34,49 
lęborski 276 11 471 41,56 
malborski 313 4 926 15,74 
nowodworski 179 3 377 18,87 
pucki 414 11 154 26,94 
Gdynia 17 468 27,53 
słupski 473 54 041 114,25 
Słupsk 3 204 68,00 
starogardzki 1 992 93 537 46,96 
sztumski 515 49 280 95,69 
tczewski 604 23 306 38,59 
wejherowski 1 203 34 286 28,50 
Razem 13 931 687 007 49,31 

 
Wpływ na taką sytuację mają nie tylko ceny które w drugiej połowie 2016r wyraźnie wzrosły 
ale również nowe obowiązki dotyczące rejestracji i znakowania.  Nie bez znaczenia są obawy 
przed ASF oraz trudności z wprowadzeniem obowiązujących zasad bioasekuracji. 
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 26.01.2017 r. 

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

1 Człuchów 4,40 7,50-8,00 - 
2 Słupsk - - 3,10 
3 Gdańsk 4,10 6,50-7,00 - 
4 Tczew 4,45 6,5-7,5 - 
5 Starogard Gdański 4,20-4,40 5,50-7,10 - 
6 Kościerzyna 4,20 6,40-7,80 - 
7 Chojnice 4,20 5,50-7,50 - 
8 Kartuzy 4,10 6,50-7,00 - 
9 Wejherowo 4,30 7,00 - 

10 Puck 4,10 - - 
11 Kwidzyn 4,40 6,00-7,10 - 
12 Nowy Dwór Gdański 4,30 6,50-7,50 - 
13 Sztum 4,50 6,00-6,50 - 
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III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 W związku z planowanymi nowymi działaniami ARiMR w zakresie finansowania 

przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych, rolnicy wykazują duże zainteresowanie 
możliwościami skorzystania z różnych funduszy w ramach PROW. 

 Od 15 stycznia do 25 czerwca br. rolnicy mogą składać do ARR wnioski o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W przypadku mieszanek 
zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których 
wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Wysokość stawek 
dopłat obowiązujących w 2017 roku zostanie podana w rozporządzeniu Rady Ministrów do 30 
września. Decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


