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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec września 2017 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - wrzesień 2017 
 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 14,5  °C 
II dekada 13,4  °C 
III dekada 13,4  °C 
Średnia miesięczna 13,76  °C 

Opady m-c     
I dekada 44,4 mm 
II dekada 26,2 mm 
III dekada 1,6 mm 
Suma opadów 72,2 mm 

Najwyższa temperatura 12.09.2017  21,9°C 

Najniższa temperatura 30.09.2017   5,4°C 
 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 

Wrzesień był trudnym miesiącem dla rolników zarówno uprawiających zboża jak i rzepak 
ozimy. Trudności w prowadzeniu produkcji zbóż związane były głównie z niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi. Znaczące opóźnienie zbiorów trwające nawet do połowy mijającego 
miesiąca spowodowało wiele negatywnych skutków związanych z uprawą, do których zaliczyć 
możemy: 

1. Drastyczny spadek jakości ziarna (wysoka wilgotność, porastanie, porażenie mykotoksynami, 
spadek zawartości białka, pogorszenie wartości wypiekowej zbóż konsumpcyjnych). 

2. Spiętrzenie lub uniemożliwienie wykonania terminowych uprawek pożniwnych 
i przedsiewnych pod kolejne rośliny następcze. 

3. Zwiększenie kosztów produkcji głównie poprzez wzrost nakładów m.in. na suszenie zbiorów. 
4. Brak dostatecznej bazy siewnej spowodowanej spadkiem jakości (gorsza zdolność 

kiełkowania). 

Jeszcze na początku października spotyka się zasiewy stojące na polu (najwięcej pszenżyta jarego). 
Uściślając, w skali województwa do skoszenia pozostało ok. 1% powierzchni upraw. Jedynie areał 
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jęczmienia ozimego został całkowicie zebrany. Natomiast analizując zaawansowanie siewu ozimin 
przedstawia się ono w następujący sposób: 

Tab1. Procentowe zaawansowanie siewu ozimin w woj. pomorskim (stan na 28.09.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: Dane Działu Ekonomiki PODR w Lubaniu 

Rzepak: 

Również w przypadku rzepaku ozimego zarówno ostatnia dekada sierpnia jak i cały wrzesień 
nie był korzystnym okresem pod kątem warunków wegetacji. Opóźnienie zbioru zbóż, które w 
przeważającej części były przedplonem rzepaku, spowodowało, iż wielu rolników zrezygnowało 
z siewu tego gatunku, na niektórych działkach. W niektórych powiatach nie zasiano rzepaku nawet na 
20% planowanej powierzchni. Średnio w skali całego województwa zasiano ten gatunek na około 94% 
planowanej powierzchni.  

Patrząc pod kątem zaawansowania rozwoju roślin, ich pokrój również nie jest zadowalający. 
W zależności od terminu siewu, rzepaki maksymalnie znajdują się w fazie 2 liści (rośliny zasiane 
w sierpniu). Niestety jest to niedostateczne wykształcenie masy zielonej w tej chwili, które 
prawdopodobnie do zahamowania wegetacji nie zostanie prawidłowo wyrównane.  Dodatkowo, 
trudności w prawidłowym prowadzeniu uprawy, stwarza opóźnienie lub brak wykonania doglebowego 
zabiegu herbicydowego, co spowodowane jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 

II Produkcja zwierzęca 
Rynek trzody chlewnej 

We wrześniu zaczęła się kolejna faza spadku cen żywca wieprzowego. Najwyższe ceny w tym 
roku były w czerwcu natomiast w miesiącu lipcu i sierpniu nastąpił niewielki spadek cen,  który 
niestety pogłębił się we wrześniu. Tendencja spadkowa wystąpiła szczególnie w ostatnim tygodniu  
tego miesiąca. Widać to zarówno w informacjach z naszych biur powiatowych, jak i z danych 
zamieszczonych na stronie MRiRW, w cotygodniowych opracowaniach Zintegrowanego Systemu 
Rolniczej Informacji Rynkowej. W dalszym ciągu są duże rozbieżności pomiędzy cenami 
podawanymi przez ZSRIR – a danymi uzyskiwanymi przez doradców PODR, ale tendencja jest taka 
sama – postępujący spadek cen.  
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W pomorskim, za żywiec wieprzowy rolnik otrzymuje obecnie od 4,30zł/kg (pow. gdański i kartuski) 
do 5,00 zł/kg (w powiecie kwidzyńskim i sztumskim). Przeciętnie cena oscyluje wokół 4,60 – 4,80 
zł/kg. 
Oprócz spadkowej ceny żywca,  niekorzystny wpływ na stabilizację rynku trzody chlewnej ma lekko 
zwyżkowa tendencja cen zbóż i strączkowych, mimo ich zadawalających plonów. 
Dodatkowe obawy rolników wzbudza rozszerzanie się obszaru dotkniętego afrykańskim pomorem 
świń. Niestety, liczba ognisk aktualnie stwierdzonych w Polsce to 100, z czego aż 77 ognisk 
zlokalizowano w bieżącym roku. Liczba zanotowanych przypadków to już 499, czyli w tym roku 
odnotowano 331 przypadków tej choroby u dzików, podczas gdy od lutego 2014 r., kiedy to 
zlokalizowano pierwszy przypadek, do końca 2016 roku ( prawie trzy lata ) tych przypadków 
odnotowano 168.  Problem ten ewidentnie narasta, co  wstrzymuje chęć inwestowania w ten kierunek 
produkcji. 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 18.09.2017-24.09.2017 r. 
 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2017-09-24 2017-09-17 

1 2 3 

POLSKA 5,23 5,46 

REGION PÓŁNOCNY 5,28 5,52 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,23 5,44 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,22 5,48 

REGION ZACHODNI 5,21 5,45 
 
* Cena zakupu żywca wieprzowego S-P razem obliczona na podstawie cen za świnie wg masy poubojowej ciepłej (MPC) 
przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78. 
 
W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego cena wg klasyfikacji SEUROP – waga bita 
ciepła  w klasach z największą ilością klasyfikowanych tusz (S,E,U) spadła o ponad 5% 
 
Średnie ceny zakupu tuczników wg klasyfikacji SEUROP [wg mpc*] 

Towar 
CENA [zł/tonę] 

24.09.2017 17.09.2017 25.09.2016 Zmiana 
tygodniowa 

Zmiana 
roczna 

Klasa S 6 828 7 137 7 198 -4,3% -5,1% 
Klasa E 6 736 7 041 7 116 -4,3% -5,4% 
Klasa U 6 382 6 653 6 676 -4,1% -4,4% 
Klasa R 6 051 6 260 6 260 -3,3% -3,3% 
Klasa O 5 505 5 719 5 757 -3,7% -4,4% 
Klasa P 4 842 4 842 4 658 0,0% 3,9% 
Klasa S-P 6 707 7 006 7 049 -4,3% -4,9% 
*mpc - masa poubojowa ciepła 
 
Dane MRiRW ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ 
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Rynek mleka i żywca wołowego 
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w sierpniu 2017 roku 
wyniosła 139,70 zł/1 hl i była wyższa o 33,2% niż w sierpniu 2016 r. (104,88 zł/1hl) i o 3,5 % od ceny 
wypłaconej w lipcu br. (134,96 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka w sierpniu 
wyniosła 140,23 zł/1hl i była wyższa o 2,9% od ceny płaconej w lipcu (136,31 zł/1hl). 
W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach 1,10 
- 1,50 zł/l. W dalszym ciągu jest ona zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i 
od mleczarni. To już kolejny miesiąc, w którym ceny skupu wzrastały.  
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 8,8 zł/kg. Najniższe ceny uzyskują hodowcy za wybrakowane krowy natomiast 
najwyższe za bydło ras mięsnych. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 
500,00 zł do 1200,00 zł za 1 szt. Analitycy przewidują obniżenie cen skupu, szczególnie krów, co 
spowodowane będzie powrotem zwierząt z wypasu i selekcją oraz brakowaniem w stadach. 
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 28.09.2017 r. 
 
Lp. Powiat Cena w zł/kg żywca (bez vat) 

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

10 Kwidzyn 5,00 6,40-7,50 - 
11 Nowy Dwór Gdański 4,70 6,30-7,40 - 
12 Sztum 5,00 6,00-6,50 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Trudna sytuacja na polach i użytkach zielonych. W gminach dotkniętych klęskami 

żywiołowymi, trwa szacowanie strat. 
 ARiMR uruchomiła pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi.  
 Na początku miesiąca powstała nowa instytucja obsługująca rolnictwo KOWR, która zastąpiła 

ARR oraz ANR. 


