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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec sierpnia 2016 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - sierpień 2016 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 17  °C 
II dekada 16  °C 
III dekada 19  °C 
Średnia miesięczna 17,3  °C 

Opady 
 I dekada 36,4 mm 

II dekada 19,6 mm 
III dekada 15,6 mm 
Suma opadów 71,6 mm 

Najwyższa tempera. 27.08.2016   32,9  °C 

Najniższe tempera. 11.08.2016   7,7 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Mijający miesiąc był okresem bardzo niekorzystnym pod kątem prac żniwnych. Warunki 
atmosferyczne (częste ulewne deszcze, niskie temperatury powietrza, zachmurzenie) spowodowały 
znaczące opóźnienie prac oraz spadek jakości zbieranego ziarna. Analizując parametry pozyskiwanego 
surowca należy podkreślić, iż zbierano ziarno o podwyższonej wilgotności, która w niektórych 
przypadkach sięgała nawet 20%.  W  związku z tym wielu rolników zmuszonych było do jego 
dosuszania. Zauważalnym czynnikiem związanym z plonowaniem wszystkich gatunków zbóż było 
jego istotne zróżnicowanie. Najważniejsze gatunki zbóż w województwie w chwili obecnej plonują 
następująco: 

Pszenica ozima  5,39 t/ha 
Pszenica jara  4,82 t/ha 
Żyto   3,11 t/ha 
Jęczmień ozimy 4,08 t/ha 
Jęczmień jary  3,58 t/ha 
Pszenżyto ozime 3,75 t/ha 
Pszenżyto jare  3,16 t/ha 
Owies   3,24 t/ha 
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Mieszanki zbóż  3,28 t/ha 
Rozpatrując stopień zaawansowania żniw w regionie należy stwierdzić, iż końcowe  upalne dni 
sierpnia pozwoliły znacznie przyspieszyć wykonanie omłotu i osiągnąć poziom 70% skoszonych 
zasiewów. Dodatkowo należy stwierdzić, że w gospodarstwach równolegle trwają już prace pożniwne 
tj. talerzowanie, kultywatorowanie, gruberowanie itp. mające na celu zniszczenie oraz przykrycie 
ścierni i wschodzących chwastów. Część rolników również wysiała już międzyplon ścierniskowy jako 
element zachowania norm zazielenienia. 
Rzepak: 
Żniwa tego gatunku rozpoczęły się już w połowie lipca i zostały zakończone. Plonowanie było dość 
zróżnicowane w zależności od gleb oraz stopnia uszczerbku plantacji spowodowanego mrozami w 
okresie zimowym. Średni plon formy ozimej w województwie zawarł się w 3,16 t/ha natomiast jarej 
2,34 t/ha. Jednakże poziom zróżnicowania jest duży ponieważ można z powodzeniem znaleźć 
plantacje, które plonowały powyżej 4,0 t/ha jak również i takie zasiewy które wydały jedynie 1,0 t/ha.  
W chwili obecnej zaawansowanie zbioru formy jarej możemy określić na poziomie około 66%. 
Trwają również zabiegi mające na celu przygotowanie powierzchni i wysiew nasion rzepaku ozimego 
pod zbiory w 2017 roku. 

 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek mleka i żywca wołowego 
Sytuacja w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka jest nadal zła. Są jednak pierwsze 
sygnały, że mleczarnie nieznacznie podnoszą ceny skupu. 

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny mleka kształtują się w granicach 0,63 
zł/l do 1,1 zł/l i w dalszym ciągu są zróżnicowane zależnie od wielkości dostaw i  mleczarni.  

10 września br. Komisja Europejska ma opublikować rozporządzenia delegowane tworzące 
pakiet wsparcia dla producentów mleka. Pomoc w wysokości 500 mln euro obejmuje:  

1) pomoc dla producentów mleka za ograniczenie produkcji mleka – 150 mln euro w skali UE,  
2) dostosowawczą pomoc dla producentów mleka lub producentów w innych sektorach 

hodowlanych – 350 mln euro w skali UE, w tym dla Polski przewidziana jest kwota 
22.670.129 euro. 

Mechanizm pomocy finansowej dla producentów mleka za dobrowolne zmniejszenie dostaw do 
podmiotów skupujących finansowany będzie na jednolitych zasadach w całej UE – pomoc będzie 
wypłaca tym producentom, którzy w jednym z wyznaczonych przez KE trzymiesięcznych okresów 
zredukują dostawy mleka do podmiotów skupujących w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego 
okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego. Pierwszy okres redukcji 
dostaw mleka to miesiące październik – grudzień 2016 r., drugi: listopad 2016 r. – styczeń 2017 r., 
trzeci: grudzień 2016 r. – luty 2017 r. i czwarty: styczeń – marzec 2017 r. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia KE w ramach mechanizmu producenci mleka będą 
zobowiązani do złożenia dwóch wniosków: 
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1) wniosku o pomoc, w którym wskażą planowaną wielkość redukcji dostaw mleka, do której ubiegają 
się o pomoc, przy czym wielkość ta nie może być mniejsza niż 3000 kg i większa niż 50% ilości 
mleka sprzedanego w odpowiednim okresie referencyjnym; termin składania wniosków o pomoc w 
odniesieniu do pierwszego okresu redukcji (październik-grudzień 2016 r.) upływa 21 września 2016 r. 
o godz. 12.00. 
2) wniosku o płatność, w którym producenci mleka wskazują rzeczywistą (ostateczną) wielkość 
redukcji dostaw mleka, do której wnioskują o pomoc; wnioski te składane są w terminie 45 dni po 
zakończeniu okresu redukcji. 

Stawka pomocy do redukcji dostaw mleka została określona na poziomie 14 euro do 100 kg 
zredukowanej ilości mleka. 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem 
pomocy za zmniejszenie produkcji mleka, na mocy którego pomoc będzie wypłacana przez tą Agencję 
(Źródło: MRiRW). 

W hodowli bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. Po niewielkich spadkach,  ceny 
wróciły do poprzedniego poziomu. Ceny za bydło opasowe kształtują się na poziomie 3 zł do 7,80 
zł/kg netto. W najniższych cenach skupowane są wybrakowane krowy. Za MBO podmioty skupowe 
płacą od 6 do 7,80 zł/kg netto. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 600 zł 
do 1200 zł za 1 szt., cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu oscyluje w granicach 9,00 - 13 
zł/kg. Według analityków, cena bydła w najbliższym czasie nie powinna spadać. 
 
Rynek żywca wieprzowego 
W miesiącu sierpniu  ceny żywca wieprzowego wahały się od 4,30 do 5,35 zł/kg. Przeciętnie rolnicy 
uzyskiwali od 4,80 do 5,00 zł za 1 kg netto. Najtańszy żywiec zanotowano w powiecie  puckim – 4,30 
zł/kg. W województwie pomorskim w przypadkach przyznanej wysokiej mięsności cena dochodzi do 
5,35 zł/kg., obecne ceny to wynik braku żywca i wyraźnego spadku pogłowia trzody chlewnej 
w kraju. Ostatnie ceny nie poprawią znacząco sytuacji producentów żywca wieprzowego, którzy od 2 
lat otrzymywali ceny nie pokrywające kosztów produkcji. Skupujący i ubojnie obecnie aktywnie 
poszukują tuczników. Rolnicy obawiają się, iż ta sytuacja się długo nie utrzyma i sygnalizują, że znów 
bardziej uaktywnił się import żywca. 
Na rynku prosiąt coraz mniejsze zainteresowanie obrotem sąsiedzkim z małych gospodarstw 
oferujących pojedyncze mioty do sprzedaży. Ceny prosiąt w obrocie targowiskowym i sąsiedzkim w 
sierpniu wzrosły i kształtują się na poziomie od 300 do 350 zł/para. Jest to wynik wzrostu ceny 
tucznika i ograniczania chowu trzody chlewnej. 
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Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 25.08.2016 r. 

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

wieprzowego wołowego drobiu 
1 Człuchów 4,60-5,30 7,00-7,20 - 
2 Słupsk - - 3,50 
3 Gdańsk 4,80-5,10 6,50 - 
4 Tczew 5,00 6,00-7,00 - 
5 Starogard Gdański 5,00-5,10 5,50-6,90 - 
6 Kościerzyna 4,90-5,0 6,40-8,0 - 
7 Chojnice 5,00 5,50-7,50 - 
8 Kartuzy 4,80-5,10 6,50 3,70 
9 Wejherowo 4,90 6,80 - 

10 Puck 4,30 - - 
11 Kwidzyn 4,80 6,00-7,10 - 
12 Nowy Dwór Gdański 5,30 6,50-7,60 - 
13 Sztum 5,35 6,00-6,80 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
Od 12 września do 11 października 2016 r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".  
Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020.  
Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki: 

 jest wpisany do ewidencji producentów 
 jest pełnoletni 
 uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich 
 przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, 

osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą 
na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który 
zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku 
powiększenia przez okres co najmniej 5 lat 

 nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia 
przekazania gospodarstwa rolnego 

 po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze 
Powiatowym ARiMR , właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można 
również wysłać listem  poleconym.  
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