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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lipca 2018 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - lipiec 2018 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 18,1  °C 
II dekada 19,4  °C 
III dekada 22,8  °C 
Średnia miesięczna 20,1  °C 

   Opady m-c  
 I dekada 0,2 mm 

II dekada 62,6 mm 
III dekada 6,6 mm 
Suma opadów 69,4 mm 

   Najwyższa temperatura 31.07.201  36,9 °C 

   Najniższa temperatura 9.07.2018  9,4 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Lipiec był bardzo intensywnym okresem w gospodarstwach charakteryzujących się dużym udziałem 
produkcji roślinnej. W porównaniu do ubiegłego roku żniwa rozpoczęły się o około miesiąc szybciej. 
W chwili obecnej zaawansowanie prac żniwnych kształtuje się na następującym poziomie: 

 Jęczmień ozimy 89,4% powierzchni skoszonej do obsianej 
 Pszenica ozima 41,5% 
 Pszenżyto ozime 37,9% 
 Żyto 36,6% 
 Owies 16,9 % 
 Mieszanki zbożowe 14,4% 
 Jęczmień jary 7,3% 
 Pszenica jara, pszenżyto jare 6,6% 

 
Jednak rolnicy odnotowują duży spadek plonów w stosunku do lat ubiegłych. Wysokość 
otrzymywanych zbiorów w dużej mierze uzależniona była od sumy opadów w danym regionie, rzeźby 
terenu i struktury gleby na jakiej uprawiano dany gatunek. Takie zróżnicowanie będące wynikiem 
wpływu tych czynników widoczne jest na terenie całego województwa. Przykładem mogą być 
dotychczasowe zbiory pszenicy ozimej. Z relacji rolników gospodarujących na terenach nizinnych i 
glebach zasobnych strukturalnych wynika, iż otrzymywali plony  na poziomie 4-6t/ha. Natomiast na 
glebach lekkich i plantacjach w części wyżynnej województwa widoczny jest już drastyczny spadek 
plonowania do 1,5-2t/ha. Dodatkowo w wielu przypadkach zbierany materiał niestety charakteryzuje 
się dużym udziałem ziarna porażonego przez patogeny grzybowe oraz ziarna niedojrzałego. Spadek 
jakości spowodowany jest wystąpieniem opadów deszczu pod koniec miesiąca. Analizując 
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plonowanie zbóż, dotychczasowe dane pozwalają określić średni plon zbieranych gatunków na 
poziomie: pszenica ozima 5,39t/ha, pszenica jara 3,27t/ha, jęczmień ozimy 3,66t/ha, jęczmień jary 
2,70t/ha, żyto 2,79t/ha, pszenżyto ozime 3,62 t/ha, pszenżyto jare 2,69t/ha, owies 2,19t/ha oraz 
mieszanki zbożowe 2,30t/ha. Oczywiście należy zaznaczyć, iż prezentowane wyniki będą się zmieniać 
w trakcie prowadzonych prac. Obecnie na plantacjach zbóż, na niektórych polach widoczne są już 
efekty zastosowanych przez rolników uprawek pożniwnych najczęściej uproszczonych.  
Rzepak ozimy 
W większości gospodarstw posiadających w strukturze zasiewów rzepak, tegoroczne zbiory dobiegły 
lub dobiegają końca. Średni plon formy ozimej wyniósł około 2,78t/ha, natomiast formy jarej 1,86t/ha. 
W przypadku tego gatunku również zaobserwowano duże wahania plonów w zależności od 
lokalizacji. Na glebach mniej urodzajnych zbierano plony nawet o 50-60 procent niższe niż w 
ubiegłym roku (około 0,7-1,5t/ha). Jednakże na terenach naszego województwa można również 
znaleźć gospodarstwa, które osiągały plony zbliżone do poziomu 4t/ha.  
 

II Produkcja zwierzęca 
Rynek trzody chlewnej 
W miesiącu lipcu na rynku trzody niewielkie zmiany – cena żywca utrzymała się na takim samym 
poziomie jak w miesiącu czerwcu. Ceny kształtowały się od 3,90 zł/kg do 4,50 za 1 kg żywca, przy 
czym średnia cena wyniosła ok. 4,00 zł/kg. Ceny powyżej 4,20 zł i więcej osiągają tylko rolnicy 
oddający tuczniki w rytmicznych i dużych grupach na wagę bitą ciepłą. Należy podkreślić, że średnio 
ceny żywca wieprzowego, nawet według zawyżonych informacji z ZSRiR MRiRW, są mniejsze niż w 
lipcu ubiegłego roku o 13-14%. Pojawiły się także kłopoty z odbiorem tuczników z małych stad 
oferujących niepełny samochód – skupujący obawiali się możliwości przeniesienia wirusa ASF.  
Zasady bioasekuracji  nie pozwalają jeździć z gospodarstwa do gospodarstwa.  
Istnieje realne zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń – w lipcu odnotowano kolejne 
ogniska ASF.  Z komunikatów GL Wet. wynika że obecnie są już 172 ogniska tej choroby. Istotne jest 
też to, iż ognisko nr 134, zlokalizowane pod koniec czerwca, jest bardzo blisko granic naszego 
województwa, w miejscowości Pieniężno koło Bartoszyc. Prowadzimy intensywną kampanię 
informacyjną wśród rolników, w których czynnie uczestniczy Państwowa  Inspekcja Weterynaryjna.  
Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Bardzo niskie plony zbóż spowodowane suszą 
również przyczyniają się do tej sytuacji, gdyż konsekwencją będzie wzrost cen pasz dla świń. Wielu 
producentów ogranicza zatem stan 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: 22-29.07.2018r. 
 

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

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2018-07-29 2018-07-22 

1 2 3 
POLSKA 4,62 4,70 

REGION PÓŁNOCNY 4,67 4,72 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,64 4,72 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,64 4,71 

REGION ZACHODNI 4,57 4,65 
* 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. 
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Rynek żywca wołowego 
W hodowli bydła mięsnego w ostatnich miesiącach  sytuacja cenowa jest ciągle na tym samym 
poziomie , ceny za MBO kształtują się średnio w granicach od 7,00 – 7.50 zł/kg netto. Cena jałówek 
ras mięsnych do dalszej hodowli  kształtuje się na poziomie od 8,00 -9,50  zł/kg.  
 

Rynek mleka 
Na rynku mleka sytuacja stabilna. Cena mleka, którą rolnicy otrzymują  wynosi około 1,20-1,30 zł. za 
1 litr. Ta cena dla większości rolników jest satysfakcjonująca.   
 

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 27.07.2018 r. 

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

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

10 Sztum 4,30 6,80-7,00 - 
 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Komisje szacujące straty w uprawach spowodowanych suszą zakończyły szacowanie 

w terenie i są w trakcie sporządzania protokołów. 
 Rolnicy czekają na informację, jaka  będzie wysokość pomocy w związku z suszą rolniczą, 

oprócz oferowanych kredytów klęskowych, którymi nie są zainteresowane mniejsze 
gospodarstwa. 

 Zakończyła się kampania na składanie wniosków o dotacje w ramach działania 
Restrukturyzacja małych gospodarstw. 


