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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec września 2016 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - wrzesień 2016 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 16,7  °C 
II dekada 16,1  °C 
III dekada 12,6  °C 
Średnia miesięczna 15,1  °C 

Opady m-c  
I dekada 12,2 mm 
II dekada 0,4 mm 
III dekada 5 mm 
Suma opadów 17,6 mm 

Najwyższa 
tempera. 9.09.2016 31,8 °C 

Najniższe tempera. 27.09.2016   4,6°C 
 

I Produkcja roślinna 
Zboża 
Warunki atmosferyczne, które w sierpniu uniemożliwiły prowadzenie zbioru również 
wpłynęły na przesunięcie uprawek pożniwnych i sam siew ozimin już w miesiącu wrześniu. 
Niestety brak opadów w mijającym okresie sprawił wiele trudności w odpowiednim 
uprawieniu gleby pod siew szczególnie na glebach ciężkich (powstawanie dużych agregatów 
glebowych). Analizując stopień zaawansowania siewu zbóż i rzepaku w ostatniej dekadzie 
września kształtował się on w następujący sposób:  

Stopień zaawansowania (%) siewu ozimin w województwie pomorskim.  

 
Źródło: Dane Działu Ekonomiki Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 
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Na podstawie danych przedstawionych w tabeli w kwestii zbóż w chwili obecnej 
największym zaawansowaniem siewu charakteryzują się jęczmień ozimy następnie pszenica 
żyto i pszenżyto ozime. Na plantacjach gdzie zasiew wykonany był w pierwszej dekadzie 
września widoczne są już równomierne wschody.  

Rozpatrując dobór gatunków przeznaczonych przez rolników do siewu 
w nadchodzącym sezonie widoczny jest znaczący spadek powierzchni obsianej jęczmieniem 
ozimym. Jest to prawdopodobnie spowodowane doświadczeniami producentów związanymi 
z wymarznięciem całych plantacji tego gatunku w poprzednim sezonie. Drugim widocznym 
trendem w trwającym obecnie w siewie ozimin jest coraz większe zainteresowanie rolników 
uprawą odmian hybrydowych żyta. Jest to pozytywne zjawisko spowodowane przede 
wszystkim wyższym plonowaniem owych odmian w stosunku do standardowych form 
populacyjnych.  
Rzepak: 
Siew rzepaku w mijającym miesiącu zakończony w 100 % przebiegał bez komplikacji. 
W chwili obecnej plantacje znajdują się w dobrej kondycji. Określając fazę rozwojową 
większość roślin wytworzyła rozetę składającą się średnio z 4-5 liści. Zabiegi wykonywane 
prze rolników w mijającym miesiącu skierowane były przeciwko szkodnikom tj. pchełka 
rzepakowa. Nieliczni producenci rolni wykonali również zabieg fungicydowy przeciwko 
suchej zgniliźnie szarej pleśni połączony ze skracaniem roślin. 
 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek mleka i żywca wołowego 
Sytuacja cenowa na rynku mleka poprawia się i to zarówno w kraju jak i w naszym województwie. 
Według Głównego Urzędu Statystycznego, średnia cena skupu mleka w sierpniu 2016 
roku wyniosła 104,88 zł/1 hl i była niższa o 2,7 % niż w sierpniu 2015 r. (107,81 zł/1hl), 
ale o 3,6 % wyższa od ceny wypłaconej w lipcu 2016 r.(101,28 zł/1hl). W woj. pomorskim 
średnia cena skupu mleka w sierpniu 2016 roku wyniosła 100,78 zł/1hl i była wyższa o 4,37% 
od ceny płaconej w lipcu 2016 roku (96,56 zł/1hl). Jest to już 3 miesiąc, w którym cena mleka 
rośnie i miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. W poszczególnych powiatach naszego 
województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach 0,7 zł/l do 1,1 zł/l i w dalszym ciągu są 
zróżnicowane zależnie od wielkości dostaw i od mleczarni. Mleczarnie planują kolejne podwyżki 
cen skupu. 
W hodowli bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. W naszym województwie ceny za bydło 
opasowe kształtują się na poziomie 5,5 zł do 8,5 zł/kg netto. W najniższych cenach skupowane są 
wybrakowane krowy. Za MBO podmioty skupowe płacą od 6 do 7,80 zł/kg netto. Najwyższe ceny 
hodowcy uzyskują za byki ras mięsnych.  Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę 
od 800 zł do 1200 zł za 1 szt., cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu oscyluje w granicach 
9,00 - 13 zł/kg.  
 
Rynek żywca wieprzowego 
W miesiącu wrześniu  ceny żywca wieprzowego wahały się od 4,50 do 5,40 zł/kg. Przeciętnie 
rolnicy uzyskiwali od 4,90 do 5,00 zł za 1 kg netto, jest to minimalny wzrost w porównaniu 
do końca sierpnia od 5 do 10 gr.  Najtańszy żywiec zanotowano w powiecie  puckim od 4,50 
zł/kg. W przypadkach przy znanej wysokiej mięsności cena dochodzi do 5,40 zł/kg. Obecne 
ceny to wynik braku żywca i wyraźnego spadku pogłowia trzody chlewnej w kraju. Ostatnie 
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ceny nie poprawią znacząco sytuacji producentów żywca wieprzowego, którzy od 2 lat 
otrzymywali ceny nie pokrywające kosztów produkcji, można jednak zauważyć zwiększone 
zainteresowanie zakupem loszek hodowlanych i kryciem loch. Wpływ na to niewątpliwie ma 
nie tylko zwyżkująca cena żywca ale w znacznej mierze niskie ceny zbóż paszowych. 
Skupujący i ubojnie obecnie aktywnie poszukują tuczników. Rolnicy obawiają się iż ta 
sytuacja się długo nie utrzyma i sygnalizują iż znów bardziej uaktywnił się import żywca.  
Wszystkich niepokoją nowe ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń, razem z wrześniowymi 
jest ich już 21 z czego 18 zlokalizowano od czerwca bieżącego roku.  
Na rynku prosiąt coraz mniejsze zainteresowanie obrotem sąsiedzkim z małych gospodarstw 
oferujących pojedyncze mioty do sprzedaży. Ceny prosiąt w obrocie targowiskowym 
i sąsiedzkim utrzymują się na poziomie od 300 do 350 zł/para, jak w ubiegłym miesiącu.   
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 29.09.2016 r. 

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

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

10 Puck 4,50 - - 
11 Kwidzyn 5,20 6,0-7,10 - 
12 Nowy Dwór Gdański 5,40 6,70-  7,80 - 
13 Sztum 5,00 6,00-6,50 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Zakończył się okres dożynek gminnych oraz powiatowych, na których podsumowano 

całoroczny trud rolników.  
 ARR uruchomiła pomoc dla rolników ograniczających produkcję mleka - średnie 

zainteresowanie tym działaniem. Duże zasoby pasz objętościowych i niskie ceny zbóż 
zniechęcają rolników do ograniczenia produkcji mleka. 

 ARiMR rozpoczęła nabór wniosków dla rolników przekazujących  małe gospodarstwa 
na powiększenie istniejących gospodarstw. 

 


