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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec listopada 2018 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu - listopad 2018 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 8,2  °C 
II dekada 5  °C 
III dekada -0,9  °C 
Średnia miesięczna 4,1  °C 

Opady m-c 
 I dekada 0,2 mm 

II dekada 13 mm 
III dekada 0,2 mm 
Suma opadów 13,4 mm 

Najwyższa temperatura 6.11.2018  15,4 °C 

Najniższa temperatura 30.11.2018  -5,5 °C 
 
Produkcja roślinna 
Zboża 
W listopadzie zakończono siew zbóż ozimych. Powierzchnia zasiewów tej grupy roślin wynosi około 
230 tys. ha. Wysokie jak na ten miesiąc, dodatnie temperatury powietrza, wzmogły nasilenie 
żerowania szkodników, szczególnie mszyc. Ponadto w niektórych rejonach województwa stwierdzono 
porażenie plantacji, głównie jęczmienia i pszenicy, mączniakiem prawdziwym.  Znaczne porażenie 
zaobserwowano w zasiewach, gdzie zawyżono obsadę. Analizując zaawansowanie rozwoju roślin 
można zauważyć, że panujące warunki atmosferyczne przyczyniły się do wyrównania poszczególnych 
plantacji w fazach rozwojowych. W obecnej chwili większość roślin zakończyła proces krzewienia 
przed wejściem w spoczynek. W drugiej połowie listopada nastąpił spadek temperatur, który 
spowodował zahamowanie wegetacji oraz kolejną fazę procesu hartowania, jakim jest pogrubianie 
ścian komórkowych roślin. Podsumowując zabiegi agrotechniczne wykonane na plantacjach zbóż 
należy zaznaczyć, że większość producentów wykonała oprysk regulacji zachwaszczenia zasiewów 
przeciwko gatunkom jednoliściennym, głównie miotle zbożowej. 
Rzepak ozimy 
Plantacje rzepaku ozimego, dzięki łagodnemu przebiegowi pogody, w większości osiągnęły 
wymagany przed zimą pokrój. Na niektórych plantacjach rośliny są zbyt wybujałe. W trakcie 
przedłużonej jesiennej wegetacji, pobrały dużo składników pokarmowych z zasobów glebowych, 
czego efektem są miejscowe objawy niedoborów azotu, potasu, fosforu czy też boru. Podobnie jak na 
plantacjach zbóż, również na rzepaku widoczne były kolonie mszyc, które niezwalczane przez bardzo 
długi okres, przenosiły na rośliny wirus żółtaczki rzepy. 
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II Produkcja zwierzęca 
Rynek trzody chlewnej 

W miesiącu listopadzie na rynku trzody nastąpił dalszy spadek cen żywca. Kształtują się one 
obecnie na poziomie  od 3,50 zł do 3,70 zł za 1 kg. W przypadku dużych dostaw cenę 4,00 zł osiągają 
rolnicy oddający tuczniki w rytmicznych i dużych grupach na wagę bitą ciepłą. Utrzymują  się także 
kłopoty z odbiorem tuczników z małych stad. Rolnicy zainteresowani są rekompensatami z tytułu 
likwidacji stada, ponieważ zamierzają likwidować produkcję trzody chlewnej. Spadły też ceny prosiąt 
w obrocie sąsiedzkim. 

Istnieje realne zagrożenie wystąpienia wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Na szczęście od 
końca września nie ma nowych ognisk w gospodarstwach trzodziarskich, ale ciągle jest dużo nowych 
przypadków zachorowań wśród dzików. Prowadzimy intensywną kampanię informacyjną wśród 
rolników, w której 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, gdyż 
spowodowały znaczny wzrost cen zbóż i pasz dla świń. Jak podają doradcy z terenu, za jakościową 
pszenicę o najlepszych parametrach (tj. 14%) białka można było otrzymać 1 000,00 zł, za pszenicę o 
gorszych parametrach (paszową) powyżej 800,00 zł za tonę. 

Istnieją jednak gospodarstwa, które chcą skorzystać z dofinansowania na zabezpieczenie 
chlewni przed wirusem ASF, czyli na ogrodzenie budynków produkcyjnych ewentualnie budowę 
niecek dezynfekcyjnych, lub na inne zabezpieczenia – modernizacje. Nabór wniosków na ten cel 
odbył się w dniach 5.11.-4.12.2018 r. Sugeruje to, iż część rolników posiadających większą produkcję 
trzody chlewnej stawia na odpowiednie zabezpieczenia i mimo wszystko chce utrzymać produkcję. 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 19.11.2018 - 25.11.2018 r. 
 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 

    CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2018-11-25 2018-11-18 
Tygodniowa 
zmiana ceny 

[%] 
POLSKA 4,25 4,26 -0,28 

REGION PÓŁNOCNY 4,25 4,27 -0,32 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,34 4,34 -0,01 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,22 4,23 -0,17 
REGION ZACHODNI 4,16 4,18 -0,62 

 
* 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. 
 

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 4,25 zł/kg 
żywca i jest najniższa od kwietnia 2016 r. 

Na rynku europejskim ceny w Polsce są  poniżej średniej ceny w UE, co obrazuje poniższy 
wykres: 
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Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Jakości Żywności 
Podsumowując ta gałęź produkcji jest w głębokim kryzysie, którego końca w żadnej mierze 

nie widać. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, w bardzo krótkim czasie, Polacy tak lubiący 
schabowego, będą jedli głównie wieprzowinę z importu. 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w kraju 
w październiku 2018 r. wyniosła 137,15 zł/1 hl i była niższa o 7,6% niż w październiku  2017 
r.(148,42 zł/1hl) i o 3,3% wyższa od ceny wypłaconej we wrześniu 2018 r. (132,77 zł/1 hl).  
W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka w październiku wyniosła 135,27 zł/1hl i była 
niższa o  10% od ceny w październiku 2017 r. (150,40 zł/1hl) i wyższa o 3,6% od ceny płaconej 
we wrześniu br. (130,55 zł/1hl). 

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach 1,20 - 1,6 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 4,00-5,00 zł/kg za wybrakowane krowy i około 7,00 - 8,50-9,50 zł/kg za młode bydło ras 
mięsnych. 
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Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 29.11.2018 r. 

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

1 Człuchów 3,80 6,80-8,00 - 
2 Słupsk - - 2,85 
3 Tczew 3,70 6,20-7,30 - 
4 Starogard Gdański 3,90 6,5-7,8 - 
5 Kościerzyna 3,60 - 4,00 5,80 - 7,50 - 
6 Chojnice 3,60 - 3,90 5,50-7,50 - 
7 Kartuzy 3,50 6,00-7,00 3,00 
8 Wejherowo 3,60 7,00 - 
9 Kwidzyn 3,70 6,30-7,60 - 

10 Sztum 3,60 6,80-8,00 - 
 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 ARiMR wypłaciła już większość zaliczek na dopłaty bezpośrednie. 
 16 listopada zakończony został  nabór  wniosków o udzielenie pomocy „suszowej” .  
 Do 4 grudnia trwa nabór  wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 

 Rozpoczął się okres napraw, remontów i konserwacji sprzętu rolniczego. 
 


