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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec czerwca 2018 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - czerwiec 2018 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 20,1  °C 
II dekada 18,1  °C 
III dekada 16,2  °C 
Średnia miesięczna 18,1  °C 

Opady m-c     
I dekada 0,2 mm 
II dekada 1,2 mm 
III dekada 9,2 mm 
Suma opadów 10,6 mm 

Najwyższa tempera. 10.06.08  35,6 °C 

Najniższe tempera. 6.06.18   3,6°C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Czerwiec był kontynuacją złych warunków atmosferycznych. Utrzymujące się ponad kilka tygodni 
okresy suchej i bezdeszczowej pogody spowodowały wiele szkód na plantacjach zbóż. Szczególnie 
mocno w wyniku panującej suszy ucierpiały gatunki zbóż jarych, głównie jęczmienia i owsa. 
W przypadku tych zasiewów zlokalizowanych na terenach gleb lekkich, gdzie retencja wodna jest 
słaba, widoczne są duże wypaleniska, w których rośliny są znacznie zredukowane lub ich nie ma. 
W wykłoszonych już roślinach zarówno ozimych, jak i jarych ziarno, które obecnie jest 
budowane/nalewane jest niewielkie oraz w przypadku owsa charakteryzować będzie je większy udział 
łuski. Dodatkowo, w tak trudnych warunkach pogodowych plantacje porażane były przez choroby 
grzybowe tj. septoriozy, rynchosporiozy, rdze oraz w zasiewach gęsto posianych pszenic i pszenżyta 
mączniaki. W obecnej chwili prognozy tegorocznych plonów nie są obiecujące. Na podstawie danych 
doradców terenowych PODR spadki w plonie będą wynosić: 

 Pszenica ozima od 1,5% (powiaty na glebach ciężkich zasobnych) do 39%  
 Pszenica jara od 3,8 % do 42% 
 Jęczmień ozimy 2,8 % do 46% 
 Jęczmień jary 4% do 45% 
 Pszenżyto ozime 1,5% do 32% 
 Pszenżyto jare 8,5% do 41% 
 Żyto 4% do 35% 
 Owies 5,5% do 45% 
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Na podstawie przedstawionych danych oraz stanu lustrowanych plantacji należy stwierdzić, 
iż tegoroczne żniwa będą przeprowadzone dużo szybciej. Jeżeli suche warunki atmosferyczne będą się 
utrzymywać to w pierwszej dekadzie lipca rolnicy rozpoczną zbiór jęczmienia ozimego. 
Rzepak ozimy 
Podobnie jak zboża plantacje rzepaku ozimego również zostały dotknięte przez trudne warunki 
atmosferyczne. W tym przypadku okres suszy przypadł w okresie kwitnienia i później nalewania 
łuszczyn, w którym rośliny potrzebują znacznych ilości wody. Ponadto na polach rzepaku stwierdzono 
obecność zgnilizny twardzikowej pochodzącej z infekcji od-glebowej, oraz znaczne obecności larw 
pryszczarka kapustnika.  Na podstawie oceny pokroju roślin ilości i jakości zawiązanych łuszczyn 
doradcy PODR szacują tegoroczną obniżkę plonu nasion na poziomie od 5 do 42%. 
 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek trzody chlewnej 
W miesiącu czerwcu na rynku trzody niewielkie zmiany – cena lekko wzrosły o 10-20 groszy. Ceny 
kształtują się na  poziomie  od 3,60 zł do 4,30 zł za 1 kg żywca, przy czym średnia wynosi ok. 4,10 
zł/kg. Ceny powyżej 4,20 zł i więcej osiągają tylko rolnicy oddający tuczniki systematycznie 
i w  dużych partiach, na wagę bitą ciepłą. Pojawiły się także kłopoty z odbiorem tuczników z małych 
stad oferujący ilość niewystarczającą na całą przyczepę transportową – skupujący obawiają się 
możliwości przeniesienia wirusa ASF.  Bioasekuracja  nie pozwala jeździć z gospodarstwa do 
gospodarstwa.  

Istnieje realne zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń – w czerwcu pojawiły się 
kolejne ogniska ASF.  Na dzień dzisiejszy z komunikatów GLWet. wynika że jest już 134 ognisk tej 
choroby. Prowadzimy intensywną kampanię informacyjną wśród rolników, w których czynnie 
uczestniczy Państwowa  Inspekcja Weterynaryjna.  

Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Wielu ogranicza stany pogłowia, a liczna 
grupa planuje lub już zaprzestaje produkcji świń. Niewielkie zainteresowanie zakupem loszek 
hodowlanych i knurów. 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 18-24.06.2018r. 
 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2018-06-24 2018-06-17 

1 2 3 
POLSKA 4,68 4,69 

REGION PÓŁNOCNY 4,68 4,68 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,71 4,69 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,70 4,72 

REGION ZACHODNI 4,63 4,68 
 



 
 

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 

* 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 

 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY V 2018 IV 2018 

POLSKA 4,49 4,54 

REGION PÓŁNOCNY 4,49 4,57 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,56 4,58 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,47 4,55 

REGION ZACHODNI 4,42 4,49 
Obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej 
podawanego przez GUS (0,78). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rynek mleka i żywca wołowego 
Rynek żywca wołowego 
W hodowli bydła mięsnego w porównaniu z poprzednim miesiącem  sytuacja cenowa bez większych 
zmian. Ceny za MBO kształtują się w granicach od 5,50 do 8,60 zł/kg netto. 
Mimo tak niskiej ceny na żywiec wołowy ciągle rośnie zainteresowanie hodowlą bydła mięsnego. 
Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę 800-1000  zł za 1 szt.   Cena jałówek ras 
mięsnych do dalszej hodowli  kształtuje się na poziomie od 9 do 10  zł/kg.  
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Rynek mleka 
Ceny mleka w minionym okresie wyniosły: 
- dla dostaw miesięcznych powyżej 15 000 kg: 1,40 - 1,45 zł/kg, 
- dla dostaw miesięcznych od 10 000-15 000 kg: 1,25- 1,35 zł/kg,  
- dla dostaw miesięcznych poniżej 10 000 kg: 1,15 – 1,20 zł/kg. 
Ceny uzależnione są również od ilości komórek somatycznych, zawartości białka i tłuszczu oraz od 
podmiotu skupującego. Podmioty skupowe sygnalizują dostawcom obniżkę cen surowca od 0,02-0,05 
zł/kg. 
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 28.06.2018 r. 

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

wieprzowego wołowego drobiu 
1 Człuchów 4,10 6,80-8,00 - 
2 Słupsk - - 3,80 
3 Tczew 4,10 6,50-7,50 - 
4 Starogard Gdański 4,20 6,50-7,80 - 
5 Kościerzyna 3,60-4,00 6,20-8,60 - 
6 Chojnice 4,30 5,50-7,50 - 
7 Kartuzy 4,00-4,30 8,00 3,70 
8 Wejherowo 4,00 8,00 - 
9 Kwidzyn 4,20 6,30-7,60 - 

10 Sztum 4,30 6,80-7,00 - 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 15 czerwca zakończył się termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2018 

za pośrednictwem nowej  aplikacji e-wniosek.  
 W całym województwie są powoływane komisje klęskowe w sprawie wystąpienia suszy 

w rolnictwie, rolnicy składają wnioski o szacowanie strat. 
 Małe jest zainteresowanie naborem na Młodego Rolnika i Restrukturyzację małych 

gospodarstw. 
 


