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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec września 2018 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - wrzesień 2018 

 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 17,76  °C 
II dekada 16,24  °C 
III dekada 10,1  °C 
Średnia miesięczna 14,7  °C 

Opady m-c     
I dekada 0,2 mm 
II dekada 2 mm 
III dekada 14,4 mm 
Suma opadów 16,6 mm 

Najwyższa temperatura 21.09.2018  30,5 °C 

Najniższe temperatura 29.09.2018  1,4  °C 
 
Produkcja roślinna 
Zboża: 
Wrzesień charakteryzował się dużymi niedoborami wodnymi spowodowanymi brakiem lub 
niedostateczną ilością opadów. Przesuszona gleba nie sprzyjała jej prawidłowemu przygotowaniu pod 
siew zbóż. W związku z tym wielu rolników czekało lub nadal oczekuje na opady, aby dosiać resztę 
planowanych ozimin. W związku z tym, zaawansowanie siewu w województwie pomorskim jest dużo 
mniejsze niż analogicznie w ubiegłych latach. W zależności od gatunku kształtuje się ono obecnie na 
następującym poziomie: 

 Pszenica ozima –  57% deklarowanej powierzchni 
 Żyto – 55,9% deklarowanej powierzchni 
 Jęczmień ozimy – 83,9% deklarowanej powierzchni 
 Pszenżyto ozime – 58,1% deklarowanej powierzchni 

Analizując otrzymane wartości widzimy iż większość gatunków z wyjątkiem jęczmienia została 
posiana dopiero w połowie. W związku z tym większość rolników będzie zmuszona przełożyć siew na 
miesiąc październik. Pamiętajmy, planując zakładanie plantacji ozimin, aby normę wysiewu opierać 
na MTZ oraz zdolności kiełkowania. Jest to szczególnie ważne w tym sezonie gdyż z racji suszy masa 
ziarników jest dużo niższa a to będzie również kształtować mniejszą normę wysiewu w kg/ha 
szczególnie żyta ozimego. 
Rzepak ozimy 
Plantacje rzepaku ozimego obecnie są bardzo zróżnicowane. Większość z nich została wysiana 
w prawidłowym terminie agrotechnicznym.  Pomimo tego wschody były bardzo nierówne z racji 
deficytu wodnego, co sprawiło przerzedzenie obsady oraz znaczne zahamowanie wzrostu na terenach, 
gdzie gleby są lżejsze. Natomiast na terenach o dobrej retencji wodnej rozwój roślin jest lepszy 
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i plantacje powinny zostać poddane skracaniu, by prawidłowo przygotować pokrój roślin do okresu 
spoczynku zimowego. Kolejnymi z zabiegów, na które trzeba obecnie zwrócić uwagę to walka ze 
szkodnikami. W większości powiatów zanotowano przekroczenie progu szkodliwości śmietki 
kapuścianej, mszyc oraz podwyższoną liczebność pchełek oraz gąsienic tantnisia krzyżowiaczka. 
 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek trzody chlewnej 
W miesiącu wrześniu na rynku trzody  zauważamy obniżenie  cen żywca. Kształtują się one w 
granicach od 3,80 zł/kg do 4,20 za 1 kg żywca, średnia w granicach ok. 4,00 zł/kg. Ceny 4,20 zł 
i więcej osiągają tylko rolnicy oddający tuczniki w rytmicznych i dużych partiach na wagę bitą ciepłą. 
Spadek cen w okresie roku tj. od września 2017 r. do września 2018 r. wynosi ponad 11%.  
Utrzymują  się także kłopoty z odbiorem tuczników z małych gospodarstw oferujących małą ilość 
zwierząt (zasady bioasekuracji  nie pozwalają jeździć z gospodarstwa do gospodarstwa) skupujący 
obawiają się przeniesienia wirusa ASF. Coraz więcej gospodarstw pyta o rekompensaty z tytułu 
likwidacji stada i zamierza likwidować produkcję trzody chlewnej. Dotyczy to nie tylko  
najmniejszych gospodarstw. 
Istnieje realne zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń – we wrześniu wykryto  kolejne 
ogniska ASF.  Z komunikatów GLWet. wynika, że obecnie jest już 213 ognisk w stadach świń i 2850 
przypadków tej choroby u dzików. Pojawiły się też dwa pierwsze przypadki ASF w Belgi.  
Prowadzimy intensywną kampanię informacyjną wśród rolników, w których czynnie uczestniczy 
Państwowa  Inspekcja Weterynaryjna.  
Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Bardzo niskie plony zbóż, i roślin strączkowych 
spowodowane suszą również przyczyniają się do tej trudnej sytuacji, ponieważ w konsekwencji 
wzrosną ceny pasz dla świń. 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 16-23.09.2018r. 
 

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

CENA [zł/kg] 
 MAKROREGIONY 2018-09-23 2018-09-16 
 1 2 3 
 POLSKA 4,62 4,75 
 REGION PÓŁNOCNY 4,66 4,79 

 REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,65 4,77 
 REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,61 4,74 
 REGION ZACHODNI 4,59 4,72 
 * 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. 
 
Porównanie miesięcznych cen tuczników za wagę żywą w latach 2016 – 2018 za MRiRW ZSRIR 
wyraźnie obrazuje trudną sytuację na rynku trzody chlewnej. 
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Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Jakości Żywności 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka we wrześniu 2018 r. 
wyniosła 131,63 zł/1 hl. 

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach od 1,16 zł do 1,70 zł/l. Jak zawsze jest ona zróżnicowana i  zależy 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 utrzymuje się na zbliżonym poziomie, 
zauważalne są niewielkie tygodniowe jej wahania. Firmy skupujące bydło na terenie naszego 
województwa płacą za bydło opasowe netto ok. 5 zł/kg za wybrakowane krowy i 6,5,0 - 8,5 zł/kg za 
młode bydło ras mięsnych. 

 
Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz  młodego bydła opasowego 

w wieku 6-12 miesięcy 

Kategoria bydła Jednostka 

Cena zakupu Zmiana ceny 

2018-09-23 2018-09-16 2017-09-24 tyg. [%] roczna [%] 

Byczki od 8 dni do 4 tygodni-typ mleczny zł/szt 614,70 606,70 587,20 1,3 4,7 

Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny zł/szt 807,80 817,00 776,30 -1,1 4,1 

Młode bydło opasowe 6-12 m-cy zł/kg 
w.ż. 

* * 9,90 -- -- 
Uwagi: 
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano 
bd - brak danych 
Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Jakości Żywności   
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Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 27.09.2018 r. 

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

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

10 Sztum 4,20 6,80-7,00 - 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Komisje szacujące straty w uprawach spowodowanych suszą skończyły szacowanie i rolnicy 

zaczęli składać wnioski suszowe do ARiMR. Wnioski te będą mogli składać do końca 
października. 

 ARiMR ogłosiła nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. 


