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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec listopada 2017 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - listopad 2017 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 6,8  °C 
II dekada 3,7  °C 
III dekada 2,8  °C 
Średnia miesięczna 4,4  °C 

Opady m-c     
I dekada 9,2 mm 
II dekada 20 mm 
III dekada 16,6 mm 
Suma opadów 45,8 mm 

Najwyższa temperatura 5.11.2017 12,3 °C 

Najniższe temperatura 21.11.2017  - 4,6 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 

Analizowany miesiąc był okresem częstych i długotrwałych opadów deszczu i dużych wahań 
temperatur. Obserwując plantacje zbóż na terenie województwa należy stwierdzić, iż stan 
zaawansowania ich rozwoju jest zróżnicowany. W przypadku pól o optymalnym terminie wysiewu 
rośliny znajdują się w fazie  4-5 liści. Jednakże udział takich zasiewów nie jest zbyt duży. W terenie 
można również zauważyć plantacje posiadające po 2-3 liście a nawet plantacje szpilkujące, występują 
one tam gdzie rolnikom udało się zdążyć z przygotowaniem pola po późnym przedplonie. Dlatego też 
warto nadmienić, iż znacząca część roślin przesunie proces krzewienia na wiosnę.   

Na wielu polach widać również żółte przebarwienia na liściach. Prawdopodobnie powodem 
takich przebarwień jest proces wypłukiwania azotu z profilu glebowego, a przez to głód azotowy 
roślin. Dodatkowo przyczyną takiego stanu może być wystąpienie warunków beztlenowych 
w warstwie ornej, szczególnie nadmiernie zagęszczonej (widoczne jest to na uwrociach oraz  
w miejscach przejazdu kół ciągnika). Nadmiernie uwilgotniona warstwa gleby uniemożliwiła również 
wykonanie jesiennych zabiegów herbicydowych ukierunkowanych na zwalczanie miotły zbożowej. 
 
Rzepak ozimy: 

Zasiewy rzepaku, w wyniku panujących warunków atmosferycznych, spowolniły tempo 
rozwoju rozpoczynając hartowanie. Podczas lustracji pól widać częste objawy suchej zgnilizny 
kapustnych. W większości przypadków porażenie jest efektem braku zastosowania preparatu 
fungicydowego,  spowodowanego brakiem możliwości wjazdu na plantację. Oceniając zdrowotność 
roślin oraz ich pokrój, należy stwierdzić, iż część zasiewów nie jest dobrze przygotowana do okresu 
spoczynku zimowego. Zima będzie trudnym okresem dla rzepaku z powodu dużej liczby zastoisk 
wodnych, które w przypadku długiego zalegania na polu mogą spowodować zamieranie roślin w tych 
miejscach. 
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II Produkcja zwierzęca 
Rynek trzody chlewnej 

W listopadzie w dalszym ciągu występował  spadek cen żywca wieprzowego. Najwyższe ceny 
w tym roku odnotowano w czerwcu natomiast w miesiącu lipcu i sierpniu nastąpił niewielki ich 
spadek,  który niestety pogłębił się we wrześniu, a następnie w październiku i listopadzie. Dane te 
potwierdzają zarówno informacje  przekazywane przez pracowników biur powiatowych jak i 
publikacje zamieszczone na stronie internetowej MRiRW - cotygodniowe opracowania 
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej. Analizując kolejne tygodnie października 
i listopada, można stwierdzić, że tym okresie  nastąpił spadek cen o 0,23 zł/kg. 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.  
W pomorskim za żywiec wieprzowy obecnie rolnik otrzymuje od 3,90 zł/kg do 4,30 zł/kg. 
Przy tej spadkowej cenie żywca niekorzystne dla hodowców są informacje o lekko zwyżkowej 
tendencji cen zbóż i strączkowych w stosunku do sierpnia, mimo ich zadawalających plonów. 
W dalszym ciągu nie można więc mówić o  stabilizacji na tym rynku. Pogłowie trzody chlewnej 
w naszym województwie w ostatnim roku wykazywało tendencje wzrostową, o czym świadczy 
poniższa tabela, ale w obliczu ostatnich spadków cen prawdopodobnie znów spadnie.  
 

Stan pogłowia świń w pomorskim na dzień31.12.2016r i 1.11.2017r  ( za ARiMR, średnio 
w stadzie obliczenie własne) 

 

Powiat   

Świnie 31.12.2016 Świnie 1.11.2017 
ilość               

siedzib stad 
ilość 

ogólna            
pogłowia 

Średnio w  
stadzie 

ilość               
siedzib stad 

ilość ogólna            
pogłowia 

Średnio w  
stadzie 

bytowski 1011 51682 51,12 968 81256 83,94 
chojnicki 1277 36132 28,29 1133 46320 40,88 
człuchowski 717 177821 248,01 700 228141 325,91 
gdański 311 5188 16,68 271 4860 17,93 
Gdańsk 38 580 15,26 31 445 14,35 
kartuski 2458 47414 19,29 2328 55390 23,79 
kościerski 1239 51411 41,49 1212 62101 51,24 
kwidzyński 891 30729 34,49 803 36968 46,04 
lęborski 276 11471 41,56 270 17142 63,48 
malborski 313 4926 15,74 296 6562 22,17 
nowodworski 179 3377 18,87 146 3245 22,23 
pucki 414 11154 26,94 383 11016 28,76 
Gdynia 17 468 27,53 17 1383 81,35 
słupski 473 54041 114,25 436 122581 281,14 
Słupsk 3 204 68,00 3 184 61,33 
starogardzki 1992 93537 46,96 1825 191191 104,76 
sztumski 515 49280 95,69 449 42649 94,99 
tczewski 604 23306 38,59 519 35774 68,93 
wejherowski 1203 34286 28,50 1188 56777 47,79 
Razem 13 931 687 007 49,31 12 978 1 003 985 77,36 

 
Dodatkowe obawy rolników wzbudza rozszerzanie się afrykańskiego pomoru świń. Niestety liczba 
ognisk aktualnie stwierdzonych w Polsce wzrosła w tym roku do 104, a liczba zanotowanych 
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przypadków wystąpienia wirusa ASF  do 660, z czego ponad 100 przypadków odnotowano w samym 
listopadzie. Bardzo niepokojące jest to, że zlokalizowano przypadki wystąpienia wirusa  u dzików 
w okolicach Warszawy, poza terenami objętymi restrykcjami.  Istnieje więc wyraźne narastanie tego 
problemu, co powoduje niechęć do inwestowania w ten kierunek produkcji. 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 2017-11-19-2017-11-26 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia 
(poniedziałek - niedziela). 

  CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2017-11-26 2017-11-19 

1 2 3 
POLSKA 4,63 4,63 

REGION PÓŁNOCNY 4,65 4,66 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,66 4,63 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,66 4,65 
REGION ZACHODNI 4,58 4,59 

 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce 
w październiku 2017 roku wyniosła 148,42 zł/1 hl i była wyższa o 23,4% niż w październiku 
2016r. (120,29 zł/1hl) i o 2,4% od ceny wypłaconej we wrześniu 2017 r. (144,95 zł/1 hl). W woj. 
pomorskim średnia cena skupu mleka w październiku wyniosła 150,40 zł/1hl i była o ok. 2% 
wyższa niż we wrześniu br. (147,50 zł/1hl).  

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach 1,10 - 1,60 zł/l. W dalszym ciągu jest ona zróżnicowana, zależna przede wszystkim od 
wielkości dostaw i od mleczarni. Najniższą cenę otrzymują dostawcy sprzedający miesięcznie poniżej 
10 tys. litrów. Na chwilę obecną ceny mleka w skupie nadal mają tendencję zwyżkową, jednak 
w dalszej perspektywie należy się liczyć z możliwością ich spadku. 

W skupie bydła mięsnego zauważalne są tygodniowe wahania cen. Firmy skupujące bydło na 
terenie naszego województwa płacą za bydło opasowe netto od 5,35 zł/kg do 8,5 zł/kg. Najniższe ceny 
uzyskują hodowcy za wybrakowane krowy, natomiast najwyższe za młode bydło ras mięsnych. 
Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 800 do 1200 zł za 1 szt. 
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 30.11.2017 r. 
 

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

1 Człuchów 4,30 8,00 - 
2 Słupsk - - 3,45 
3 Tczew 4,00 7,00-8,00 - 
4 Starogard Gdański 4,10 6,50-7,80 - 
5 Kościerzyna 3,90-4,00 6,40-8,50 - 
6 Chojnice 4,20-4,30 5,50-7,50 - 
7 Kartuzy 4,00 6,50-7,50 3,40 
8 Wejherowo 4,00 7,00 - 
9 Kwidzyn 4,10 6,30-7,600 - 

10 Nowy Dwór Gdański 4,17 6,50-7,70 - 
11 Sztum 4,20 6,00-6,50 - 
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III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt w gospodarstwach do 31 grudnia 
 Właściciele małych gospodarstw otrzymują decyzje z działania PROW dot. Restrukturyzacji 

małych gospodarstw 
 Rozpoczął się okres napraw, remontów i konserwacji sprzętu rolniczego. 

 


