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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec maja 2018 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - maj 2018 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 15,4  °C 
II dekada 16,8  °C 
III dekada 19,7  °C 
Średnia miesięczna 17,3  °C 

Opady m-c     
I dekada 5,2 mm 
II dekada 1,4 mm 
III dekada 10,4 mm 
Suma opadów 17 mm 

Najwyższa temperatura 30.05.2018 34,6 °C 

Najniższa temperatura 5.05.2018  3,1  °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Kończący się maj dla większości pomorskich plantacji nie był sprzyjającym okresem dla 
prawidłowego rozwoju roślin. Bardzo niskie sumy opadów atmosferycznych oraz wysokie 
temperatury powietrza spowodowały wystąpienie objawów niedoborów wodnych w wielu 
lokalizacjach. Szczególnie negatywnie odczuły takie warunki zasiewy zbóż jarych zlokalizowane na 
glebach lekkich o małej retencji wodnej. W tych miejscach odnotowano znaczne obszary 
zasychających plantacji (szczególnie zasiewy jęczmienia jarego). W przypadku ozimin również 
widoczne są symptomy krytycznego zapotrzebowania na wodę w postaci zawijania blaszek 
liściowych. Kolejnymi problemami z jakimi musieli zmierzyć się rolnicy w trakcie mijającego 
miesiąca była presja chorób i chwastów. W zasiewach zbóż jarych wykonano zabiegi zwalczające 
chwasty jednoliścienne, głównie owies głuchy oraz dwuliścienne tj. fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, powój polny, przytulia czepna etc. W kwestii patogenów grzybowych pomimo tak suchego 
i gorącego powietrza, na polach pszenicy można było zaobserwować objawy mączniaka prawdziwego, 
czy septoriozy liści. Natomiast na plantacjach jęczmienia najczęściej widoczne były symptomy 
rynchosporiozy oraz plamistości siatkowej. Rozpatrując zabiegi ochrony fungicydowej, 
zaawansowanie prac jest różne. Na glebach zasobnych, gdzie wysiewano pszenicę, wykonano zabiegi 
T1 i T2. Natomiast na glebach lekkich większość rolników skupiła się na przeprowadzeniu jedynie 
zabiegu T2 lub nie chroniła jeszcze zasiewów. Obecnie zboża ozime znajdują się w fazie kwitnienia 



 
 

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 

natomiast zboża jare, w zależności od terminu siewu, w fazie schyłku krzewienia lub już strzelają 
w źdźbło. 
Rzepak ozimy 
Około pierwszej dekady maja większość plantacji rzepaku ozimego rozpoczęła  kwitnienie. Obecnie 
obserwujemy schyłek tej fazy, co jest sygnałem do obserwacji plantacji w celu wykonania zabiegu 
fungicydowego,  zabezpieczającego plantację przed zgnilizną twardzikową. Na tegorocznych 
plantacjach można zaobserwować zmniejszenie obsady roślin w porównaniu do roku ubiegłego. 
Również rośliny są niższe oraz słabiej rozwinięte. Taki pokrój roślin pozwala wnioskować, iż plon w 
tym sezonie wegetacyjnym będzie niższy niż w ubiegłych latach. Na domiar złego w kilku powiatach 
województwa zarejestrowano wystąpienie gradu, który uszkodził łodygi, liście lub łuszczyny. 
 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek trzody chlewnej 
W maju na rynku trzody nie odnotowano wyraźnych zmian. Od jesieni obserwuje się spadkową 
tendencję opłacalności produkcji. Obecnie ceny utrzymują się poniżej kosztów produkcji. Kształtują 
się na poziomie od 3,60 zł/kg do 4,10 zł za 1 kg żywca, przy czym średnia cena wacha się w granicach 
4,00 zł/kg. Ceny powyżej 4,00 zł/kg osiągają tylko rolnicy oddający tuczniki w rytmicznych i dużych 
grupach na wagę bitą ciepłą.  
Istnieje realne zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń – w drugiej połowie maja 
wystąpiły kolejne ogniska ASF. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi intensywną 
kampanię informacyjną dla rolników, w której czynnie uczestniczy Państwowa  Inspekcja 
Weterynaryjna.  
Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Wielu ogranicza stan pogłowia, a liczna grupa planuje 
zaprzestać produkcji świń. Brak zainteresowania zakupem loszek hodowlanych i knurów. 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 21-27.05.2018r. 
 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2018-05-27 2018-05-20 

1 2 3 
POLSKA 4,59 4,42 

REGION PÓŁNOCNY 
4,55 4,43 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,67 4,50 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,58 4,41 

REGION ZACHODNI 4,54 4,35 
 
* 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 

POLSKA 
CENA   Roczna 

zmiana ceny 
[%] 

[MPC] zł/tonę  Cena żywca wieprzowego zł/kg  

2018-05-27 2017-05-28 2018-05-27 2017-05-28 

klasa S 6 046 7 419 4,58 5,62 -18,5 
klasa E 5 920 7 319 4,48 5,54 -19,1 
klasa U 5 577 6 903 4,26 5,27 -19,2 
klasa R 5 226 6 470 4,02 4,98 -19,2 
klasa O 4 796 5 893 3,72 4,57 -18,6 
klasa P 4 882 4 987 3,81 3,90 -2,1 
 S-P Razem 5 891 7 254 4,59 5,66 -18,8 

-  masa poubojowa ciepła [MPC] 
* 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 
W hodowli bydła mięsnego, w ostatnich miesiącach,  opłacalność produkcji jest ciągle na tym samym 
niskim poziomie. Ceny kształtują się w granicach od 5,50 do 8,40 zł/kg netto za MBO. Niestety cena 
8,40 za 1 kg występuje tylko przypadku młodego bydła opasowego ras mięsnych. Najczęściej 
oferowane ceny to 6,50 - 7,50 zł/kg. Mimo tak niskich cen, ciągle rośnie zainteresowanie hodowlą 
bydła mięsnego. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 800,00 do 1 000,00  zł 
za 1 szt.   Cena jałówek ras mięsnych do dalszej hodowli  kształtuje się na poziomie od 9,00 do 10,00  
zł za 1 kg.  
Ceny mleka w minionym okresie wyniosły: 
- dla dostaw miesięcznych powyżej 15 000 kg: 1,28 - 1,32 zł/kg, 
- dla dostaw miesięcznych od 10 000-15 000 kg: 1,14- 1,20 zł/kg,  
- dla dostaw miesięcznych poniżej 10 000 kg: 1,00 – 1,10 zł/kg. 
Ceny uzależnione są również od ilości komórek somatycznych, zawartości białka i tłuszczu oraz od 
podmiotu skupującego. 

 

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 30.05.2018 r. 

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

1 Człuchów 4,00 6,80-7,80 - 
2 Słupsk - - 3,60 
3 Tczew 4,00 6,50-7,80 - 
4 Starogard Gdański 4,00 6,50-7,80 - 
5 Kościerzyna 3,60-4,00 6,00-8,40 - 
6 Chojnice 4,10 5,50-7,50 - 
7 Kartuzy 3,70-4,00 do 8,00 3,60 
8 Wejherowo 3,90 7,50 - 
9 Kwidzyn 4,00-4,10 6,30-7,60 - 

10 Nowy Dwór Gdański 4,00 6,50-7,60 - 
11 Sztum 4,10 6,80-7,00 - 
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III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Składanie wniosków obszarowych w wersji elektronicznej zostało przedłużone do 15 czerwca,  

niestety w dalszym ciągu są problemy, aplikacja E-wniosek nie funkcjonuje prawidłowo. 
 ARiMR ogłosiła terminy rozpoczęcia naboru wniosków i warunki ubiegania się o przyznanie 

pomocy na: 
- "Restrukturyzację małych gospodarstw"-  wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 
2018 r.  
- "Premie dla młodych rolników" - wnioski można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.   
- "Modernizację gospodarstw rolnych" - wnioski można składać od 28 czerwca do 27 lipca 
2018 r.,  
- „Wsparcie na zalesienie” – wnioski będą przyjmowane w terminie od 1czerwca do 31 lipca 
2018 r. 
 


