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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec czerwca 2017 r. 
 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - czerwiec 2017 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 15,4  °C 
II dekada 17,8  °C 
III dekada 17,2  °C 
Średnia miesięczna 16,8  °C 

   Opady m-c  
 I dekada 26,8 mm 

II dekada 18,4 mm 
III dekada 64,6 mm 
Suma opadów 109,8 mm 

   Najwyższa tempera. 19.06.2017  29,8°C 

   Najniższe tempera. 3.06.2017  3,8 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 

Czerwiec był okresem charakteryzującym się znaczną zmiennością warunków 
atmosferycznych. Pomimo, iż w trakcie miesiąca odnotowano wiele opadów, które zaopatrywały 
w wodę zasiewy w ich krytycznym okresie zapotrzebowania, to na glebach lżejszych wystąpiły 
symptomy jej niedoboru w postaci zżółknięcia liści. Takie objawy są wynikiem panującej w tych 
regionach suszy glebowej szczególnie niebezpiecznej dla plantacji zbóż jarych. Rozpatrując porażenie 
zbóż przez patogeny należy podkreślić, iż kończący się miesiąc był okresem wzmożonej aktywności 
rynchosporiozy, plamistości siatkowej w zasiewach jęczmienia oraz septoriozy, rdzy żółtej 
i mączniaka prawdziwego w zasiewach pszenicy i pszenżyta. W kwestii szkodników w zasiewach 
zbóż najczęściej spotykanymi były skrzypionka zbożowa, mszyce oraz pluskwiaki (głównie 
tarczówka, lednica zbożowa i żółwinek). Dodatkowo wielu producentów sygnalizowało porażenie 
kłosa przez wzmożone żerowanie wciornastków, co w ubiegłych latach było zjawiskiem marginalnym. 
Analizowany miesiąc był czasem wzmożonych zabiegów związanych z: 

 zwalczaniem chorób grzybowych zabiegi T2 i T3 (ochrona kłosa) 
 redukcją zachwaszczenia (zboża jare) zabieg na rośliny dwuliścienne 
 nawożeniem dolistnym (mikroelementy, płynne nawozy azotowe m.in. mocznik) 
 zwalczaniem szkodników owadzich. 

Obecnie uprawy zbóż znajdują się w fazie nalewania ziarna (zboża ozime) oraz kwitnienia (zboża 
jare). Kondycja roślin jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie. 
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Rzepak: 
Plantacje rzepaku ozimego znajdują się w fazie budowania masy łuszczyn. Kończący się 

miesiąc był okresem opóźnionego kwitnienia, a następnie opadania płatków. Większość rolników 
w tym okresie wykonała zabieg przeciwko zgniliźnie twardzikowej oraz szkodnikom łuszczynowym 
(chowacz podobnik). Oceniając kondycję roślin należy stwierdzić, iż jest bardzo dobra, łany są gęste, 
co może w przyszłości powodować nierównomierne dojrzewanie plantacji oraz konieczność 
wykonania zabiegu desykacji. 
 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w maju 
2017 roku wyniosła 131,62 zł/1 hl i była wyższa o 31,4 % niż w maju 2016 r. (100,19 zł/1hl) i o  
0,5 % od ceny wypłaconej w kwietniu 2017 r.(130,93 zł/1hl). W woj. pomorskim średnia cena 
skupu mleka w maju 2017 r. wyniosła 132,27 zł/1hl i była wyższa o 47,8 % niż w maju 2016r. -
89,50 zł/1hl i o 1,1% wyższa od średniej ceny płaconej w m-cu kwietniu br. - 130,81 zł/1hl. 

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtowały się 
w granicach 0,8 – 1,15 zł/l do 1,40 - 1,50 zł/l. Są gospodarstwa, które otrzymywały niższą cenę. Cena 
jest  zróżnicowana, jej wysokość jest zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni. 
Zauważalne są niewielkie ale widoczne wahania cen skupu. 

W skupie bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. Na rynku zauważalne były 
tygodniowe wahania cen. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płaciły za bydło 
opasowe netto od 5,00 zł/kg do 9,00 zł/kg. Najniższe ceny uzyskali hodowcy za krowy natomiast 
najwyższe za bydło ras mięsnych. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągały cenę od 
800,00 zł do 1500,00 zł za 1 szt., cena jałówek ras mięsnych do dalszego chowu oscylowała 
w granicach od 9,00 do  15,00 zł/kg.  
 
Rynek żywca wieprzowego 

Czerwiec to kolejny miesiąc, w którym utrzymywały się stosunkowo wysokie ceny żywca 
wieprzowego.  Średnie ceny kształtowały się na poziomie 5,20 – 5,30 zł/kg żywca. Najniższe ceny 
zanotowano w powiecie puckim.  

 Bardzo powoli wzrasta wielkość stad. Wzrost notowany jest obecnie w grupie warchlaków 
i tuczników, niestety nie notuje się go jeszcze w liczbie loch stada podstawowego, chociaż 
zainteresowanie materiałem hodowlanym od pewnego czasu utrzymuje się na wysokim poziomie. 
Spowodowane to jest głównie wymianą starzejącego się pogłowia. 

W czerwcu odnotowano nową sytuację epizootyczną. W tym miesiącu zlokalizowano aż 21 
nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wszystkie wystąpiły w obszarze objętym 
ograniczeniami i zagrożeniem.  Obszar występowania ognisk i przypadków sięga obecnie do 89 km 
w głąb naszego kraju licząc od granicy z Białorusią oraz rozciąga się na szerokość 187 km wzdłuż 
naszej wschodniej granicy (3 województwa: podlaskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie). Jest to 
bardzo niepokojąca ilość. W roku 2014 – 2016 zarejestrowano łącznie 23 ogniska, a od 7.06 do 
30.06.2017 r. powstało 21 nowych ognisk. Odnotowano również zwiększoną ilość przypadków 
afrykańskiego pomoru u dzików. W bieżącym roku liczba zachorowań wynosi już 199, podczas gdy 
łącznie w latach poprzednich 2014 - 2016  było ich 183.  Jest to sytuacja bardzo niepokojąca rolników 
hodowców świń.  
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 
19.06.2017 - 25.06.2017 r. 

   *Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - 
niedziela). 

   CENA [zł/kg] 
 MAKROREGIONY 2017-06-25 2017-06-18 
 1 2 3 
 POLSKA 5,74 5,72 
 REGION PÓŁNOCNY 5,76 5,74 

 REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,79 5,75 
 REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,71 5,71 
 REGION ZACHODNI 5,69 5,69 
 * Cena zakupu żywca wieprzowego S-P razem obliczona na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC)  

przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78. 
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 29.06.2017 r. 

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

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

10 Puck 4,70 - - 
11 Kwidzyn 5,30 6,00-7,10 - 
12 Nowy Dwór Gdański 5,20 6,20-7,20 - 
13 Sztum 5,30 6,00-6,50 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie 

przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. 

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: 
 rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 

tys. zł. 
 rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w PROW 2014 - 2020 może 

wynieść 500 tys. zł. 
 rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w PROW 2014 - 2020      może 

wynieść 500 tys. zł. 
 


