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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec października 2018 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - październik 2018 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 9,8  °C 
II dekada 12,2  °C 
III dekada 6,4  °C 
Średnia miesięczna 9,5  °C 

Opady m-c     
I dekada 18,2 mm 
II dekada 0,2 mm 
III dekada 21 mm 
Suma opadów 39,4 mm 

Najwyższa temperatura 13.10.18  22,9 °C 

Najniższa temperatura 01.10.18   -0,1 °C 
 
Produkcja roślinna 
Zboża: 
W  październiku w przeważającej części województwa pomorskiego zakończono siew zbóż ozimych. 
Pozostały do obsiania jedynie stanowiska po późno schodzących przedplonach tj. kukurydzy oraz 
burakach cukrowych. Kontynuacja niekorzystnych warunków atmosferycznych, głównie braku 
opadów, utrudniała rolnikom prawidłowe przygotowanie gleby pod siew zbóż. W związku z tym, na 
wielu plantacjach, szczególnie zlokalizowanych na glebach ciężkich, zaobserwowano dużą 
nierównomierność wschodów lub braki w obsadzie. Dość wysokie temperatury powietrza 
w mijającym miesiącu spowodowały zwiększenie gradacji szkodników tj. mszyc. Rozpatrując 
zaawansowanie pozostałych prac związanych z uprawą ozimin, należy stwierdzić, iż część 
z producentów wykonała już pierwsze zabiegi herbicydowe mające na celu zwalczenie miotły 
zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych zimujących. 
Rzepak ozimy 
Plantacje rzepaku ozimego znajdują się w różnej kondycji. Na terenie województwa można 
zaobserwować zarówno zasiewy bardzo przerzedzone, wskutek niekorzystnych warunków podczas 
wschodów, jak również nadmiernie zagęszczone. Powstanie tych drugich spowodowane jest 
najczęściej zwiększeniem normy wysiewu przez rolników w obawie przed wydłużeniem się okresu 
suszy. Większość roślin rzepaku znajduje się obecnie w fazie 6-8 liści, rośliny są dość bujne i grozi to 
spadkiem mrozoodporności. W związku z tym, wielu producentów zastosowało już zabiegi mające na 
celu regulację i skrócenie roślin. Innymi zabiegami jakie były prowadzone na polach rzepaku 
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w październiku, były również te skierowane przeciwko szkodnikom, głównie gnatarzowi 
rzepakowemu, tantnisiowi krzyżowiaczkowi, śmietce kapuścianej. 
 
II Produkcja zwierzęca 
Rynek trzody chlewnej 
W miesiącu październiku na rynku trzody chlewnej wystąpił dalszy spadek  cen żywca. Ceny 
kształtują się obecnie na poziomie od 3,60 zł do 4,20 zł za 1kg, przy czym średnia cena oscyluje  
w granicach 3,90 zł/kg. Ceny 4,20 zł - 4,30 zł osiągają tylko rolnicy oddający tuczniki w rytmicznych 
i dużych partiach na wagę bitą ciepłą. W dalszym ciągu utrzymują  się problemy z odbiorem 
tuczników z małych gospodarstw, oferujących małą ilość zwierząt (zasady bioasekuracji  nie 
pozwalają jeździć z gospodarstwa do gospodarstwa), gdyż skupujący obawiają się przeniesienia 
wirusa ASF. Coraz więcej rolników pyta o rekompensaty z tytułu likwidacji stada i zamierza 
zaprzestać  produkcji trzody chlewnej.  
Istnieje realne zagrożenie wystąpienia wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Prowadzimy intensywną 
kampanię informacyjną wśród rolników. Państwowa  Inspekcja Weterynaryjna w  dniu 14.11. 2018 r., 
w Kościerzynie, organizuje spotkanie związane z występowaniem ASF oraz choroby Aujeszkyego dla 
przedstawicieli organizacji hodowców trzody chlewnej. 
Niektórzy producenci chcą skorzystać z dofinansowania na zabezpieczenie chlewni przed ASF, czyli 
ich ogrodzenie, wykonanie niecek dezynfekcyjnych itp. ARIMR ogłosiła nabór, wnioski będą 
przyjmowane  w dniach od 5.11. do 4.12.2018 r.  
Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Bardzo niskie plony zbóż i roślin strączkowych 
spowodowane suszą również pogłębiły trudną sytuację hodowców trzody chlewnej, ponieważ 
przyczyniły się do znacznego wzrostu cen zbóż i pasz dla świń. Jak podają doradcy z terenu, 
jakościowa pszenica  o najlepszych parametrach tj. o zawartości 14% białka kosztuje ok. 870,00 zł za 
1tonę, a pszenica o gorszych parametrach (paszowa), 780,00 zł za 1 tonę. 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 15.10.2018 - 21.10.2018 r. 
 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2018-10-21 2018-10-14 
Tygodniowa 
zmiana ceny 

[%] 

POLSKA 4,38 4,49 -2,48 

REGION PÓŁNOCNY 4,40 4,51 -2,37 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,40 4,50 -2,36 
REGION POŁUDNIOWO-
WSCHODNI 

4,40 4,51 -2,39 

REGION ZACHODNI 4,33 4,46 -2,83 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
* 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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Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Jakości Żywności 
 

Ceny podawane przez MRiRW – ZSRIR są wyższe niż te oferowane rolnikom z naszego 
województwa na skupach i przez pośredników. Obecnie cena średnia w kraju spadła do 4,38 zł za 1 kg 
i jest najniższa od kwietnia 2016 r. 

 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w kraju we wrześniu 
2018 r. wyniosła 132,77 zł/1 hl i była niższa o 8,4% niż we wrześniu  2017 r. (144,95 zł/1 hl) i o 2,3% 
wyższa od ceny wypłaconej w sierpniu 2018 r. (129,83 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena 
skupu mleka we wrześniu br. wynosiła 130,55 zł/1 hl i była wyższa o 2,5% od ceny płaconej 
w sierpniu br. (127,37 zł/1 hl) i o 9,6% niższa niż we wrześniu 2017 r. (147,50 zł/1 hl). 

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach od 1,20 zł 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 mleka.  

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 
netto od 4,00 do 5,00 zł/kg za wybrakowane krowy, natomiast od 7,00 do 8,50 zł/kg za młode bydło 
ras mięsnych.  
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Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 26.10.2018 r. 
 

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

1 Człuchów 3,80 6,80-8,00 - 
2 Słupsk - - 3,15 
3 Tczew 3,90 6,40-7,50 - 
4 Starogard Gdański 3,90 6,5-7,8 - 
5 Kościerzyna 3,70-4,10 5,80-7,50 - 
6 Chojnice 3,90-4,00 5,50-7,50 - 
7 Kartuzy 3,60 7,00-7,50 3,20 
8 Wejherowo 3,90 7,20 - 
9 Kwidzyn 3,70 6,30-7,60 - 

10 Sztum 3,80 6,80-7,00 - 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Termin składania wniosków suszowych został przedłużony do 16 listopada br. Część 

składanych wniosków została negatywnie zweryfikowana przez ARiMR ponieważ rolnicy 
składający wnioski do gminy o wyszacowanie szkód  podawali błędne powierzchnie, które 
z kolei zostały przeniesione do protokołów zatwierdzonych w późniejszym czasie przez 
wojewodę. 

 Rolnicy, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie sukcesywnie otrzymują 
pieniądze na konta. 

 ARiMR przyjmuje wnioski na rozpoczęcie działalności pozarolniczej do 13 listopada 
2018 r. 

 
 


