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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec kwietnia 2018 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - kwiecień 2018 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 13,3  °C 
II dekada 13,7  °C 
III dekada 12,2  °C 
Średnia miesięczna 13,07  °C 

Opady m-c     
I dekada 0 mm 
II dekada 17,8 mm 
III dekada 14,6 mm 
Suma opadów 32,4 mm 

Najwyższa tempera. 30.04.2018  29 °C 

Najniższe tempera. 2.04.2018   1,3 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Kwiecień przyniósł znaczną poprawę warunków pogodowych. Szybki wzrost temperatur powietrza 
spowodował intensywny rozwój zbóż ozimych. Trudny okres spoczynku zimowego nie nastrajał zbyt 
optymistycznie w stosunku do zbliżającej się wiosny. Pomimo tych niekorzystnych warunków obecnie 
plantacje prezentują się w większości dobrze. W pierwszych dniach miesiąca zostały zasilone dawką 
azotu, który spowodował zahamowanie objawów głodu azotowego oraz intensyfikację wzrostu. 
Następnymi w kolejności zabiegami jakie zostały/są wykonywane na polach jest regulacja 
zachwaszczenia. W tym okresie oprysk herbicydem jest szczególnie istotny gdyż bardzo duża liczba 
plantacji nie została zabezpieczona jesienią. Ciepły i dość wilgotny kwiecień sprawił, że rośliny 
szybko nadrabiają zaległości i zaczynają osiągać fazę pierwszego kolanka. W tej fazie wielu rolników 
rozważa wykonanie zabiegów fungicydowych chroniących podstawę źdźbła oraz zastosowanie 
regulatora wzrostu. Pojawiają się informacje o chorobach spowodowanych grzybami – pierwsze 
objawy porażenia septoriozą i mączniakiem prawdziwym. Siew  zbóż jarych obecnie dobiega końca. 
W zależności od gatunku obsianych zostało średnio 94-98% powierzchni przeznaczonej pod te rośliny. 
Na stanowiskach gdzie zabieg ten wykonano w pierwszej dekadzie miesiąca obecnie widoczne są już 
wschody. 
Rzepak ozimy: 
Niestety w przypadku rzepaku ozimego okres zimowego spoczynku spowodował znacznie większe 
straty niż w przypadku zbóż.  Stan plantacji na terenie województwa jest znacząco zróżnicowany. 
Uzyskujemy od rolników informacje o likwidacji wielu zasiewów. Lustrując pola i rozmawiając 
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z producentami można dojść do wniosku, że zły stan pól rzepaku ma swe podłoże w kilku ważnych 
parametrach związanych z okresem jesieni. Przede wszystkim zaliczyć do nich można opóźnienie 
terminu siewu (nawet do połowy września), brak możliwości podania mikroelementów wpływających 
na prawidłowe hartowanie roślin oraz obfite opady deszczu powodujące powstanie długookresowych 
zastoisk wodnych, w których rośliny wymokły. Natomiast w zasiewach, które wznowiły wegetację 
i dobrze rokują, od początku miesiąca prowadzono monitoring pod kątem pojawu chowaczy 
brukwiaczka i czterozębnego oraz infekcji chorobami grzybowymi. 

 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek trzody chlewnej 
W kwietniu na rynku trzody bez wyraźnych zmian. Tendencja spadkowa trwa od jesieni, 
obecnie ceny utrzymują się poniżej kosztów produkcji. Ceny kształtują się na poziomie od 
3,50 zł/kg do 4,10 za 1 kg żywca, przy czym średnia w granicach 4,00 zł/kg. Ceny powyżej 
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 
wykryto ok. 40 km od granicy województwa pomorskiego. Prowadzona jest  intensywna 
kampania informacyjna przy czynnym udziale Państwowej  Inspekcji Weterynaryjnej.  

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: 15-22.04.2018r. 
 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2018-04-22 2018-04-15 

1 2 3 

POLSKA 4,56 4,57 

REGION PÓŁNOCNY 
4,60 4,56 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 
4,57 4,63 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 
4,58 4,58 

REGION ZACHODNI 
4,51 4,52 

 
* 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 
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ZMIANA ROCZNA 
-  masa poubojowa ciepła [MPC] 

POLSKA 
CENA 

 Roczna zmiana 
ceny [%] [MPC] zł/tonę Cena żywca wieprzowego zł/kg 

2018-04-22 2017-04-23 2018-04-22 2017-04-23 

klasa S 5 998 7 175 4,54 5,44 -16,4 
klasa E 5 886 7 078 4,46 5,36 -16,8 
klasa U 5 529 6 672 4,22 5,09 -17,1 
klasa R 5 303 6 279 4,08 4,83 -15,6 
klasa O 4 900 5 907 3,80 4,58 -17,1 
klasa P 4 807 4 980 3,76 3,89 -3,5 
 S-P Razem 5 846 7 026 4,56 5,48 -16,8 

* 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 cena skupu mleka w marcu 2018 r. wyniosła 
134,20 zł/1 hl i była wyższa o 2,1% niż w marcu  2017 r. i o 0,8% mniejsza od ceny wypłaconej 
w lutym 2018 r. (135,24 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka w marcu br. 
wyniosła 130,83 zł/1hl i była o 1,6% niższa niż lutym 2018 r. (132,97 zł/1hl).  To już kolejny 
miesiąc, w którym utrzymuje się tendencja spadkowa.  

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach 1,10 - 1,5 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 26.04.2018 r. 

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

1 Człuchów 4,00 7,00-8,00 - 
2 Słupsk - - 3,10 
3 Tczew 4,00 6,50-7,80 - 
4 Starogard Gdański 4,00 6,50-7,80 - 
5 Kościerzyna 3,50-3,90 6,00-7,40 - 
6 Chojnice 4,00 5,50-7,50 - 
7 Kartuzy 4,00-4,30 7,80 3,20 
8 Wejherowo 4,00 7,50 - 
9 Kwidzyn 4,00 6,30-7,60 - 

10 Nowy Dwór Gdański 3,90 6,50-7,40 - 
11 Sztum 4,20 6,80-7,00 - 
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III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Trwa kampania wnioskowa. Nowe zasady składania wniosków są dla rolników mocno 

skomplikowane. Częste techniczne błędy platformy e-wniosek PLUS znacznie 
wydłużają czas oczekiwania na sporządzenie wniosku  przez doradcę. Zdarzają się 
dni, w których system działa bez zarzutu i w tym czasie wykonywanie zleconej usługi 
odbywa się bez jakichkolwiek problemów.  

 Rolnicy nadal czekają na  uruchomienie działania „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw„. Młodzi rolnicy czekają na rozpoczęcie naboru na premie dla młodych 
rolników. 


