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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec sierpnia 2017 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - sierpień 2017 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 20  °C 
II dekada 18  °C 
III dekada 17  °C 
Średnia miesięczna 18,3  °C 

   Opady m-c   
I dekada 11,4 mm 
II dekada 48,8 mm 
III dekada 18 mm 
Suma opadów 78,2 mm 

   Najwyższa temperatura 1.08.2017   33.8°C 

   Najniższa temperatura 29.08.2017   7.3°C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 

Sierpień to czas intensywnych prac żniwnych. Niestety w tym roku przez przeważającą część 
miesiąca plantatorzy byli zmuszeni pozostawić sprzęt w magazynie z powodu długotrwałych 
i obfitych opadów deszczu. Gdy warunki atmosferyczne i poziom wilgotności pozwoliły na dokonanie 
zbioru, rolnicy wyruszyli na swoje plantacje.  Jednakże już podczas samego koszenia borykali się 
z różnymi problemami. Należały do nich przede wszystkim problemy techniczne z samym wjazdem 
na pole spowodowane nadmiernym uwilgotnieniem gleby lub zaleganiem drzew zwalonych przez 
nawałnicę. Kolejnym z negatywnych skutków przedłużających się opadów był spadek jakości 
zbieranego ziarna, szczególnie widoczny w zasiewach pszenżyta w postaci porastania ziarna 
i czernienia kłosów spowodowanego poprzez ekspansję grzybów saprofitycznych. Analizując plony 
i zaawansowanie prac żniwnych należy stwierdzić, że w chwili obecnej ponad 88 % areału wszystkich 
ważnych gospodarczo gatunków zbóż zostało skoszone. Natomiast średni szacunkowy plon kształtuje 
się następująco: 
 pszenica ozima - 6,01 t/ha 
 pszenica jara 4,43 t/ha 
 żyto 3,44 t/ha 
 jęczmień ozimy 4,91 t/ha 
 jęczmień jary 3,90 t/ha 
 owies 3,39 t/ha 
 pszenżyto ozime 4,35 t/ha 
 pszenżyto jare 3,23 t/ha 
 mieszanki zbożowe 3,40 t/ha 
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Oceniając poziom plonowania w stosunku do lat ubiegłych widoczny jest znaczący wzrost 
w przypadku ozimin. Zboża jare utrzymały podobny poziom plonowania jak w latach ubiegłych. 
Rolnicy, którym udało się zakończyć żniwa w chwili obecnej kontynuują prace związane z uprawkami 
pożniwnymi (głównie podorywki) oraz z wysiewem międzyplonu ścierniskowego w ramach 
spełnienia wymagań zazielenienia. 
Rzepak: 

Na początku sierpnia zakończono zbiór rzepaku ozimego. Plonowanie w stosunku do pokroju 
roślin w wielu przypadkach rozczarowało plantatorów. Słabszy poziom uzyskiwanych plonów był 
spowodowany kilkoma czynnikami do których można zaliczyć: 

 wystąpienie przymrozków w maju 
 krótszy okres kwitnienia roślin 
 mniej intensywny oblot zapylaczy (zimna wiosna) 
 znaczący nalot szkodników łuszczynowych (chowacze) 
W skali województwa  średni plon form  ozimych rzepaku wyniósł około 3,55 t/ha natomiast 

form jarych 2,76 t/ha. Przedłużające się żniwa stworzyły problem z przygotowaniem stanowiska i 
wysiewem rzepaku ozimego pod zbiory w 2018 roku. Rolnikom, którym udało się zebrać zboża z 
działek przeznaczonych pod rzepak udało się zasiać ten gatunek w terminie. Z informacji 
pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego wynika, że do 31 sierpnia zasiano około 
70 % przewidywanego areału. Jednakże należy stwierdzić, iż z każdym mijającym dniem wskaźnik 
ten będzie wzrastać.  
 
II Produkcja zwierzęca 
 
Rynek trzody chlewnej 
W miesiącu sierpniu wystąpiły niewielkie ruchy cen na rynku trzody. Ceny rynkowe utrzymywały się 
w granicach od 4,80 zł do 5,30 zł za 1 kg żywca. Przeciętnie rolnicy sprzedawali żywiec wieprzowy 
w cenie od 5,00 do 5,10 zł/kg.  Cena utrzymała się więc na poziomie z lipca. Najwyższe ceny 
uzyskiwali hodowcy z powiatów człuchowskiego, chojnickiego, starogardzkiego. 
Bardzo zróżnicowane są ceny zbóż paszowych i łubinu. Poniżej ceny (w tonach) poszczególnych zbóż 
paszowych: 
Pszenica:   600 – 700 zł 
Pszenżyto:  570 – 680 (700) zł 
Jęczmień:  550 – 670 zł 
Żyto:   500 – 620 zł 
Owies:   520 – 590 zł 
Łubin:   800 – 820 zł 
Pasze w roku bieżącym są droższe niż w poprzednich latach w okresie żniw. Jeżeli ta tendencja się 
utrzyma to opłacalność produkcji spadnie. 
W związku z przebiegiem żniw – ciągłe deszcze, rolnicy zwracają uwagę na zagrzybienie zbóż i 
gorszą jakość szczególnie dotyczy to pszenżyta. 
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2017-08-27 2017-08-20 

1 2 3 
POLSKA 5,52 5,51 

REGION PÓŁNOCNY 5,56 5,55 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,52 5,52 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,53 5,54 

REGION ZACHODNI 5,48 5,48 
 
W skali kraju ceny w lipcu obniżyły się w stosunku do najwyższych w tym roku (czerwiec),  w 
sierpniu spadły od 4 do 5 groszy za 1 kg. 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka  w lipcu 2017 roku 
wyniosła 134,96 zł/1 hl i była wyższa o 33,3% niż w lipcu 2016 r.  (101,28 zł/1hl) i o 1,5 % od 
ceny wypłaconej w czerwcu 2017 r. (133,01 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu 
mleka w lipcu wyniosła 136,31 zł/1hl  i była wyższa o 2% od ceny płaconej w czerwcu 2017 r. 
(133,58zł/1hl).  

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach od 1,15 do 1,50 zł/l. Są gospodarstwa, które otrzymują niższą cenę, ale są też takie, które 
uzyskują wyższą cenę. W dalszym ciągu jest ona zróżnicowana, zależna przede wszystkim od 
wielkości dostaw i od mleczarni. To już kolejny miesiąc, w którym ceny skupu wzrosły.  

W skupie bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. Na rynku zauważalne są 
tygodniowe wahania cen. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą za bydło 
opasowe netto od 5,35 zł/kg do 8,80 zł/kg. Najniższe ceny uzyskują hodowcy za wybrakowane krowy 
natomiast najwyższe za bydło ras mięsnych. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają 
cenę od 800 zł do 1400 zł za 1 szt.  
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 31.08.2017 r. 

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

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

10 Puck 4,70 - - 
11 Kwidzyn 5,00 6,40-7,50 5,19 
12 Nowy Dwór Gdański 5,00 6,40-7,30 - 
13 Sztum 5,10 6,00-6,50 - 
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III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 ARiMR przeprowadza kontrole w gospodarstwach ubiegających się o dofinansowanie 

z działania „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw”. 
 Rolnicy zainteresowani są informacjami o naborze wniosków z działania „Modernizacja 

Gospodarstw” dla gospodarstw pragnących zainwestować w zakup nowych maszyn. 
 31 sierpnia zakończył się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego do paliwa 

rolniczego. 
 W gminach, które ucierpiały w czasie nawałnic 11 sierpnia powoływane są komisje do 

szacowania strat.  


