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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec stycznia 2018 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - styczeń 2018 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 1,8   °C 
II dekada -2,3   °C 
III dekada 1,8   °C 
Średnia miesięczna 0,4   °C 

Opady m-c     
I dekada 9,4 mm 
II dekada 12,6 mm 
III dekada 23 mm 
Suma opadów 45 mm 

Najwyższa tempera. 29.01.2018 8,9  °C 

Najniższe tempera. 23.01.2018  -7,8  °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Styczeń br. charakteryzował się zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Po kilku ciepłych 
dniach z temperaturą powyżej 0ºC nastąpił spadek temperatur do max -10ºC. W połączeniu 
z silnym wiatrem w niektórych lokalizacjach mógł wpłynąć negatywnie na rozwój plantacji 
zbóż ozimych powodując efekt wysmalania. Dobrym zjawiskiem, które wystąpiło w drugiej 
połowie miesiąca były opady śniegu, dzięki którym pola zostały przykryte kilkucentymetrową 
warstwą chroniącą rośliny przed wymarzaniem. Obecnie wskutek ponownego wzrostu 
temperatur nastąpiło stopnienie zalegającej okrywy śnieżnej. Dodatkowo z relacji agronomów 
PODR wynika, iż w miejscach gdzie wystąpiły zastoiska wodne nastąpiło całkowite 
wyginięcie roślin uprawnych. Pierwsze mroźne dni stycznia spowodowały znaczne związanie 
warstwy ornej gleb dlatego też wielu rolników wykorzystało to jako sposobność do 
wykonania orki zimowej lub zabiegu wapnowania. 
 
Rzepak ozimy 
Podobnie jak w przypadku zbóż również zasiewy rzepaku były narażone w trakcie miesiąca 
na uszkodzenia spowodowane wystąpieniem mrozu. Po ustąpieniu śniegu ocena plantacji jest 
trudna i dość zróżnicowana. Stan fizjologiczny roślin jest zróżnicowany głownie w zależności 
od terminu siewu, który w wielu przypadkach był znacząco opóźniony.  
W mijającym miesiącu szerokim echem również dało się zaobserwować znaczący spadek cen 
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nasion rzepaku. W rozmowach z producentami wielu z nich wyraziło swoje niezadowolenie 
z tego, iż nie sprzedali zebranego materiału jesienią.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek trzody chlewnej 

Początek roku 2018 r nie jest sprzyjający dla hodowli świń, powtarza się schemat z lat 
ubiegłych i ceny żywca znacznie spadają. Tendencja spadkowa utrzymuje się od jesieni, ale 
w styczniu nastąpił spadek cen poniżej kosztów produkcji. Ceny kształtują się od 3,30 zł/kg 
do 3,80 za 1 kg żywca, przy czym średnia w granicach 3,60 zł/kg. Najwyższe ceny podają 
doradcy z powiatu Sztum i Kwidzyn 3,80 zł., najniższe z Kartuz 3,30 zł/kg. Ceny 4,00 zł 
i więcej osiągają tylko rolnicy oddający tuczniki w rytmicznych i dużych grupach na wagę 
bitą ciepłą.  

Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Wielu  z nich ogranicza stany 
pogłowia, a liczna grupa planuje zaprzestanie produkcji świń. Brak zainteresowania zakupem 
loszek hodowlanych i knurów. 
 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 22.01-28.01.2018 r. 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2018-01-28 2018-01-21 

1 2 3 
POLSKA 4,12 4,20 

REGION PÓŁNOCNY 
4,15 4,25 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,14 4,22 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,15 4,22 

REGION ZACHODNI 4,04 4,12 

* 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. 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w grudniu 2017 
roku wyniosła 152,49 zł/1 hl i była wyższa o 12,2% niż w grudniu 2016 r. (135,97 zł/1hl) i o 0,8% 
od ceny wypłaconej w listopadzie 2017 r. (151,24 zł/1hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu 
mleka w grudniu 2017 r. wyniosła 151,37 zł/1hl i była wyższa o 9,2% niż w grudniu 2016 r. 
(138,59 zł/1hl), ale już o 1,1 % niższa niż w listopadzie br. (153,09 zł/1hl).  

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach od 1,10 do 1,57 zł/l. Jak zawsze 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 wzrost cen w skupie został zahamowany i w dalszej perspektywie 
należy spodziewać się obniżki cen, które w niektórych mleczarniach już następują. 

W skupie bydła mięsnego zauważalne są tygodniowe wahania cen. Firmy skupujące bydło na 
terenie naszego województwa płacą za bydło opasowe netto od 4,10 do 4,50 zł/kg do 7,00 do 8,00 
zł/kg. Najniższe ceny uzyskują hodowcy za wybrakowane krowy natomiast najwyższe za młode bydło 
ras mięsnych. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 600 (rasy mleczne) do 
1200 zł za 1 szt. ras mięsnych. 
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Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 01.02.2018 r. 
 

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

1 Człuchów 3,70 7,00-8,00 - 
2 Słupsk - - 3,25 
3 Gdańsk - - - 
4 Tczew 3,60 6,50-7,80 - 
5 Starogard Gdański 3,40 6,50-7,80 - 
6 Kościerzyna 3,50-3,60 6,80-8,00 - 
7 Chojnice 3,60 5,50-7,50 - 
8 Kartuzy 3,30-3,50 7,50 3,30 
9 Wejherowo 3,60 7,00 - 

10 Kwidzyn 3,80 6,30-7,60 - 
11 Nowy Dwór Gdański 3,60 6,60-7,70 - 
12 Sztum 3,80 6,50-7,50 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Od 15 stycznia do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty  z tytułu 

zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 
mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  ogłosiła  termin naboru wniosków 
w ramach PROW 2014-2020 „Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D" od 19 lutego do 
20 marca. 

 W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku 
o przyznanie płatności. 
1)Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu 
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. 
2)Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus. 
3)Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach. 


