
 

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 
83-422 Nowy Barkoczyn 

tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 
e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl 

NIP 583-28-80-729,  REGON 003003186 

 

 
 Oddział w Starym Polu 

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole 
e-mail: starepole@podr.pl 
tel. 55 270-11-00,fax. 55 270-11-62 

Oddział w Słupsku 
ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk 
email: dzialslupsk@podr.pl 
tel. 59 847-12-88, fax. 59 847-12-81 

Gdańsk, 03.04.2018 r. 
 
 
 
 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec marca 2018 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - marzec 2018 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada -3,3  °C 
II dekada 0,7  °C 
III dekada 2,7  °C 
Średnia miesięczna 0,1  °C 

Opady m-c     
I dekada 6,2 mm 
II dekada 4,6 mm 
III dekada 2,2 mm 
Suma opadów 13,0 mm 

Najwyższa temperatura 11.03.2018  14,5 °C 

Najniższa temperatura 2.03.2018  - 15,8 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
 Niestety miniony miesiąc nie był  korzystnym okresem dla prawidłowego rozwoju plantacji 
zbóż na terenie województwa pomorskiego. Zróżnicowane i w większości trudne dla roślin warunki 
pogodowe, takie jak długotrwałe ujemne temperatury zarówno w dzień  
(około -7°C), jak również w nocy (nawet miejscowo do -15°C), przy braku okrywy śnieżnej mogły 
spowodować znaczne straty w obsadzie ozimin. Poziom wymarznięć na terenie województwa na 
pewno będzie znacznie zróżnicowany. Przyczyną takiego stanu jest duże wahania w grubości okrywy 
śnieżnej w powiatach. Na niektórych połaciach województwa okrywy śnieżnej praktycznie nie było. 
Kolejnym negatywnym skutkiem takich trudnych warunków pogodowych jest znaczące opóźnienie 
prac polowych. Obecnie tylko nieliczni rolnicy zasilili oziminy pierwszą dawką azotu na wznowienie 
wegetacji, co w konsekwencji przy tak zmiennych warunkach, może w dalszym ciągu zwiększyć 
prawdopodobieństwo wymarznięcia. 
 Tam gdzie gleba była dość przemarznięta rolnicy wykonali podstawowe zabiegi nawożenia, 
natomiast w pozostałych rejonach, z racji znaczącego wysycenia gleby wodą, nie można było wjechać 
na pole. Podsumowując obecnie musimy liczyć się z ewentualnymi wymarznięciami ozimin 
w niektórych lokalizacjach województwa oraz ze znaczącym przesunięciem terminu siewu zbóż 
jarych. 
Rzepak ozimy: 

W zależności od terminu siewu i pokroju rozety wchodzącej w okres spoczynku plantacje 
rzepaku są mocno zróżnicowane. Pola pochodzące z zasiewów sierpniowych z reguły wyglądają 
znacznie lepiej, natomiast dużo gorzej prezentują się rzepaki wysiane w opóźnionym terminie, czyli 
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we wrześniu. Przyczyną słabszej kondycji roślin jest gorsze przezimowanie spowodowane również 
długotrwałymi, jesiennymi opadami deszczu. W tym czasie wielu rolników miało duży problem 
z zasileniem plantacji mikroelementami, głównie borem, który wspomaga hartowanie roślin. Podobnie 
jak w przypadku zbóż ozimych, tam gdzie rolnicy byli  w stanie wjechać na plantację, dokonano 
wysiewu pierwszej dawki azotu w formie saletrzanej. 
II Produkcja zwierzęca 

W marcu na rynku trzody bez wyraźnych zmian. Tendencja spadkowa utrzymuje się od 
jesieni, obecnie ceny utrzymują się poniżej kosztów produkcji. Ceny kształtują się od 3,70 zł/kg do 
4,30 za kg żywca, przy czym średnia jest w granicach 3,70-4,00 zł/kg. Ceny 4,00 zł i więcej osiągają 
tylko rolnicy oddający tuczniki systematycznie w dużych partiach, na wagę bitą ciepłą.  

Istnieje realne zagrożenie wystąpienia, na terenie województwa pomorskiego, Afrykańskiego 
Pomoru Świń – ostatnie przypadki są 40 km od granicy województwa. W kraju od początku (2014r) 
zanotowano 1800 przypadków u dzików i 108 ognisk tej choroby w stadach świń (stan na 
30.03.2018r.). Prowadzimy intensywną kampanię informacyjną w których czynnie uczestniczy 
Państwowa  Inspekcja Weterynaryjna.  

W dniu 28 lutego weszło 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 na 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. W miesiącu lutym i marcu odbyło się szereg spotkań informacyjnych z tego tematu. Od 
kwietnia ruszają kontrole z zakresu spełnienia zasad bioasekuracji – prowadzone przez inspekcję 
weterynaryjną. 

Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Wielu ogranicza  stany pogłowia a liczna 
grupa planuje zaprzestanie produkcji świń. Brak zainteresowania zakupem loszek hodowlanych 
i knurów. 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w lutym 2018 r. 
wyniosła 135,24 zł/1 hl i była wyższa o 2% niż w lutym 2017 r. (132,56 zł/1hl) i o 4,8% mniejsza 
od ceny wypłaconej w styczniu 2018 r. (142,12 zł/1hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu 
mleka w lutym 2018 r. wyniosła 132,97 zł/1hl i była o 0,5% niższa niż w lutym 2017 r. (133,65 
zł/1hl) i o 6,7% niższa niż w styczniu 2018r. (142,57 zł/1hl). To już kolejny miesiąc, w którym 
utrzymuje się tendencja spadkowa. Analitycy przewidują dalsze spadki cen skupu. 

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach 1,10 - 1,47 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.  
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Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 29.03.2018 r. 
 

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

1 Człuchów 4,10 7,00-8,00 - 
2 Słupsk - - 3,43 
3 Tczew 4,10 6,50-7,80 - 
4 Starogard Gdański 3,80 6,50-7,80 - 
5 Kościerzyna 3,70 6,00-7,50 - 
6 Chojnice 4,10 5,50-7,50 - 
7 Kartuzy 4,00-4,30 7,80 3,40 
8 Wejherowo 4,00 7,00 - 
9 Kwidzyn 4,10 6,30-7,60 - 

10 Nowy Dwór Gdański 4,00 6,40-7,50 - 
11 Sztum 4,20 7,30-7,50 - 

 
 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 19.03.2018 - 25.03.2018 r. 
 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2018-03-25 2018-03-18 

1 2 3 
POLSKA 4,57 4,65 

REGION PÓŁNOCNY 
4,61 4,68 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,63 4,67 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,56 4,65 

REGION ZACHODNI 4,48 4,60 

* 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. 
 

Średnie ceny zakupu tuczników wg klasyfikacji SEUROP [wg mpc*] 
 

Towar 
CENA [zł/tonę] 

25.03.2018 18.03.2018 26.03.2017 Zmiana 
tygodniowa 

Zmiana 
roczna 

Klasa S 6 001 6 096 6 615 -1,6% -9,3% 
Klasa E 5 904 6 005 6 529 -1,7% -9,6% 
Klasa U 5 538 5 646 6 122 -1,9% -9,5% 
Klasa R 5 178 5 275 5 712 -1,8% -9,4% 
Klasa O 4 643 4 860 5 195 -4,5% -10,6% 
Klasa P 3 874 4 468 4 205 -13,3% -7,9% 
Klasa S-P 5 858 5 957 6 456 -1,7% -9,3% 
*mpc - masa poubojowa ciepła        
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III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 20 marca zakończył się nabór z PROW 2014-2020 „Modernizacja gospodarstw”, który 

cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem. 
 Rozpoczął się termin składania wniosków obszarowych w wersji elektronicznej. System 

informatyczny stwarza wiele trudności zarówno rolnikom jak również doradcom 
pomagającym wypełniać wnioski. 

 Rolnicy składają podania do Urzędów Gmin o powołanie komisji oceniającej straty na 
plantacjach zbóż i rzepaku. 

 


