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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lutego 2018 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - luty 2018 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada -3,03  °C 
II dekada -0,38  °C 
III dekada -8,6  °C 
Średnia miesięczna -4,0  °C 

Opady m-c     
I dekada 5,6 mm 
II dekada 1,2 mm 
III dekada 1,4 mm 
Suma opadów 8,2 mm 

Najwyższa temperatura 01.02.2018  5,6 °C 

Najniższe temperatura 25.02.2018  -18.0°C 
 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Zboża ozime obecnie przechodzą bardzo trudny okres. Prawdopodobnie jest to czas decydujący 
o przyszłości wielu plantacji zlokalizowanych na terenie całego województwa pomorskiego. 
Przyczyną takiej sytuacji jest przebieg warunków atmosferycznych panujących w dobiegającym końca 
miesiącu. Początkowe dni lutego z temperaturą mieszczącą się w okolicach 0 stopni znacząco 
uszczuplił okrywę śnieżną na znaczącej części województwa. Następnie wystąpiło drastyczne 
obniżenie temperatur do poziomu początkowo średnio -10 °C a następnie nawet -20 °C. Plantacje 
w wielu lokalizacjach osłabione po trudnej jesieni oraz praktycznie nie okryte śniegiem mogą zostać 
znacząco przerzedzone. Oceniając cały obszar pomorza trudno jednoznacznie wyznaczyć obszary 
gdzie wystąpi znaczący spadek obsady w plantacjach. Jest to spowodowane bardzo dużymi różnicami 
w grubości okrywy śnieżnej, która w jednych miejscach jest dość gruba, natomiast w innych 
lokalizacjach, nie ma jej wcale.  
 
Rzepak ozimy 
Podobnie jak producenci zbóż również rolnicy uprawiający rzepak ozimy mają sporo powodów do 
obaw. Plantacje rzepaku w wielu rejonach województwa wysiane zostały ze znaczącym opóźnieniem. 
Z racji dużych różnic w terminach siewu, dużo plantacji nie osiągnęło prawidłowego pokroju przed 
okresem spoczynku. Znaczne obniżenie temperatur pod koniec miesiąca również może wpłynąć na 
uszczuplenie obsady na polach. 
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II Produkcja zwierzęca 
Początek roku 2018 r nie był sprzyjający dla hodowli świń. Od jesieni utrzymuje się spadkowa 
tendencja cen skupu, ale w styczniu i lutym nastąpił spadek cen poniżej kosztów produkcji. Ceny 
kształtują się na poziomie od 3,70 zł/kg do 4,40 za 1 kg żywca. Ceny ok. 4,00 zł i więcej osiągają 
tylko rolnicy oddający tuczniki w rytmicznych i dużych grupach na wagę bitą ciepłą.  

Istnieje realne zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń – ostatnie przypadki 
notowane są 40 km od granicy województwa pomorskiego. W kraju od początku ( luty 2014r) 
zanotowano ponad 1450 przypadków u dzików i 108 ognisk tej choroby w stadach świń. Prowadzimy 
intensywną kampanię informacyjną w której czynnie uczestniczy Państwowa  Inspekcja 
Weterynaryjna.  

W dniu 28 lutego wchodzi w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 9.02.2018r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń. Nakłada ono szereg nowych obowiązków dla hodowców świń z całego kraju 
w zakresie bioasekuracji. Dotyczą one między innymi także całkowitego oddzielenia pomieszczeń 
w których utrzymywane są  świnie od pozostałych gatunków zwierząt kopytnych. Pomieszczenie takie 
nie może mieć nawet bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne gatunki 
zwierząt. W bardzo wielu gospodarstwach nie ma fizycznej możliwości takiego oddzielenia świń, bez 
przebudowy budynków, modernizacji usuwania odchodów itp. Nie spełnienie norm wiąże się 
z nakazem likwidacji stad. Może to dotyczyć szczególnie dużej ilości gospodarstw na Kaszubach 
i Kociewiu. 

Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Wielu 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: 19.02- 25.02.2018 r. 

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

 
CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2018-02-25 2018-02-18 
1 2 3 

POLSKA 4,65 4,47 

REGION PÓŁNOCNY 
4,63 4,47 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,69 4,54 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,69 4,46 

REGION ZACHODNI 4,60 4,41 

* 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. 

 
Ceny podawane przez MRiRW ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI 

RYNKOWE  
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w styczniu 2018 r. 
wyniosła 142,12 zł/1 hl i była wyższa o 7,6% niż w styczniu 2017 r.(132,03 zł/1hl) i o 6,8% 
mniejsza od ceny wypłaconej w grudniu 2017 r. (152,49 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena 
skupu mleka w styczniu 2018 r. wyniosła 142,57 zł/1hl i była o 6,4% wyższa niż w styczniu 2017 
r. (134,01 zł/1hl) i o 5,8% niższa niż w grudniu 2017r. (151,37 zł/1hl) To już kolejny miesiąc, 
w którym cena spadła. 
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W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach 1,10 - 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.  

W skupie bydła mięsnego zauważalne są tygodniowe wahania cen. Firmy skupujące bydło na 
terenie naszego województwa płacą za bydło opasowe netto od 5 zł/kg do 7,0 - 8,0 zł/kg. Najniższe 
ceny uzyskują hodowcy za wybrakowane krowy natomiast najwyższe za młode bydło ras mięsnych.  
 
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 01.03.2018 r. 
 

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

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

10 Nowy Dwór Gdański 4,10 6,50-7,50 - 
11 Sztum 4,30 7,30-7,50 - 

 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Od 15 lutego do 15 marca rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR 

"Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności złożonego w roku 2017". 

 Od 15 marca rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Została 
uruchomiona wersja demo aplikacji eWniosekplus. Doradcy PODR organizują na 
przełomie lutego i marca serię szkoleń odnośnie eWniosku na 2018r. Rolnicy 
w każdej gminie będą przeszkoleni i poinformowani o zmianach w procedurach 
i formie składania wniosku o dopłaty bezpośrednie . 


