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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec sierpnia 2018 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - sierpień 2018 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 22,51  °C 
II dekada 19,02  °C 
III dekada 22,51  °C 
Średnia miesięczna 21,35  °C 
Opady m-c     
I dekada 5,20 mm 
II dekada 9,60 mm 
III dekada 14,00 mm 
Suma opadów 28,80 mm 
Najwyższa temperatura 09.08.2018  37,1 °C 
Najniższe temperatura 27.08.2018   6,6°C 

 
Produkcja roślinna 
Zboża: 
W połowie mijającego miesiąca zakończono żniwa większości gatunków zbóż uprawianych 
w województwie pomorskim. Po zakończeniu prac otrzymane plony w przeważającej większości 
gospodarstw odbiegały poziomem od stanu ubiegłorocznego. Na podstawie danych zebranych przez 
doradców PZDR PODR średni spadek plonu na terenie całego województwa kształtował się 
w granicach średnio 15-35% w zależności od gatunku. Należy stwierdzić przy tym, iż podane wartości 
są danymi szacunkowymi zebranymi z całego województwa a więc zarówno z gospodarstw 
gospodarujących na glebach zasobnych, o dobrej retencji jak również z tych, które prowadzą 
produkcję na glebach mniej żyznych, piaszczystych. Dlatego też  w pierwszych z wymienionych 
gospodarstw notowano spadki plonu w granicach 15-30 % natomiast w tych położonych na glebach 
piaszczystych notowano straty rzędu 50-80%. Średni spadek plonu zbóż na terenie całego 
województwa pomorskiego przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Gatunek Średni plon 
30.08.2018 

Średni plon 
31.08.2017 

Spadek plonu w stosunku 
do sezonu 2017 [%] 

pszenica ozima 5,15 6,01 14,38 
pszenica jara 3,38 4,43 23,77 
żyto 2,61 3,44 24,17 
jęczmień ozimy 3,58 4,91 27,10 
jęczmień jary 2,81 3,90 28,02 
owies 2,18 3,39 35,71 
pszenżyto ozime 3,43 4,35 21,22 
pszenżyto jare 2,26 3,23 30,02 
mieszanki zbożowe 2,35 3,40 30,97 
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Trwają prace związane z zabiegami pożniwnymi, wywozem nawozów organicznych (gnojowica, 
obornik) poprzedzające wykonanie orki siewnej pod przyszłe zasiewy zbóż ozimych. 
 
Rzepak ozimy 
Również w przypadku zasiewów rzepaku ozimego większość producentów odnotowała spadek plonu. 
W zależności od formy zasiewu, średni spadek plonu w stosunku do ubiegłego roku kształtował się na 
poziomie ok. 24% - formy ozime oraz 48% - formy jare. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 
poniżej 
 

Gatunek Średni plon 
30.08.2018 

Średni plon 
31.08.2017 

Spadek plonu w stosunku 
do sezonu 2017 [%] 

rzepak ozimy 2,72 3,56 23,60 
rzepak jary 1,43 2,76 48,19 

 
Analizując zakres prac wykonanych w sierpniu należy zaznaczyć, iż większość rolników wykonała 
siew rzepaku w ostatniej dekadzie miesiąca. Następnie, jeżeli warunki wilgotnościowe były 
odpowiednie, wykonano herbicydowy zabieg doglebowy. Szacuje się, że w województwie 
pomorskim, rzepakiem ozimym obsiano ok. 41tys ha.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek trzody chlewnej 
Ceny trzody w sierpniu nieznacznie wzrosły i kształtują się na poziomie od 4,20 do 4,70 za 1 kg 
żywca netto.  
Hodowcy trzody chlewnej z obawą spoglądają na wschodnią granicę, skąd niebezpiecznie zbliża się 
Afrykański Pomór Świń. Rolnicy są informowani przez doradców i powiatowych lekarzy weterynarii 
o zasadach stosowania bioasekuracji  wynikających z ASF. Większe fermy już zainwestowały 
w profilaktykę ASF. 
Właściciele mniejszych stad już teraz poważnie rozważają likwidację stada z obawy o znaczny spadek 
cen.  
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 13-19.08.2018r. 
 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2018-08-19 2018-08-12 

1 2 3 
POLSKA 4,91 4,70 

REGION PÓŁNOCNY 4,87 4,68 
REGION  ŚRODKOWO-
WSCHODNI 

4,95 4,75 

REGION POŁUDNIOWO-
WSCHODNI 

4,95 4,73 

REGION ZACHODNI 4,88 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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Średnie krajowe ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych za okres: 13-19.08.2018r. 
 

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

Prosięta ok. 20 
kg w zł/szt. 

Kategoria ceny 2018-08-19 2018-08-12 Tygodniowa zmiana w % 
min. w zł/szt. 150,00 115,00 30,4 
max. w zł/szt. 246,00 255,00 -3,5 
średnia w zł/szt. 181,86 186,50 -2,5 
szacunkowa  podaż 316 518 -39,0 
szacunkowa sprzedaż 240 350 -31,4 

 

Rynek mleka i żywca wołowego 
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w lipcu 2018 r. wyniosła 
129,38 zł/1 hl i była niższa o 4,1% niż w lipcu  2017 r. i o 0,7% wyższa od ceny wypłaconej 
w czerwcu b r.(128,52 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka w lipcu br. 
wyniosła 125,79 zł/1hl i była niższa o 0,8% niż w czerwcu 2018 r. (126,87 zł/1hl) i o 7,7% 
w porównaniu z ceną z lipca 2017r. (136,31 zł/1hl).   
W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach od 
1,10 do 1,50 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 cena od dłuższego czasu jest na zbliżonym poziomie, zauważalne są 
niewielkie tygodniowe jej wahania. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą za 
bydło opasowe netto od 4,00 do 5,00 zł/kg (wybrakowane krowy), od 7,00 do 8,00 zł/kg (młode bydło 
ras mięsnych). Można spodziewać się spadku cen skupu żywca wołowego, szczególnie krów, ze 
względu na suszę i problemy z paszami objętościowymi, co może zmusić niektórych hodowców do 
zwiększenia brakowania i sprzedaży większej ilości sztuk bydła. 
 
 

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 30.08.2018 r. 
 

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

wieprzowego wołowego drobiu 
1 Człuchów 4,50 6,80-8,00 - 
2 Słupsk - - 3,90 
3 Tczew 4,60 6,40-7,50 - 
4 Starogard Gdański 4,30 6,50-7,80 - 
5 Kościerzyna 4,50-4,60 6,00-7,50 - 
6 Chojnice 4,20 5,50-7,50 - 
7 Kartuzy 4,00-4,30 8,00 3,90 
8 Wejherowo 4,30 7,50 - 
9 Kwidzyn 4,50 6,30-7,60zł - 
10 Sztum 4,70 6,80-7,00 - 

 

III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 W najbliższym czasie we wszystkich gminach będą odbywać się imprezy dożynkowe. Po raz 

pierwszy od bardzo wielu lat, dożynki rzeczywiście odbędą się po całkowitym zakończeniu 
zbiorów. 

 Aktualnie w gminach trwa podsumowywanie strat i przekazywanie protokołów  do wojewody.  
 Rolnicy zainteresowani są wysokością odszkodowania za straty powstałe w wyniku suszy. 
 Hodowcy pytają również o dofinansowanie do zabiegów przeciwdziałających ASF. 


