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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec grudnia 2018 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – grudzień 2018 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 2,8 °C 
II dekada -0,6 °C 
III dekada 2,6 °C 
Średnia miesięczna 1,6 °C na wys. 2 metrów 

Opady m-c     
I dekada 26,2 mm 
II dekada 7 mm 
III dekada 17 mm 
Suma opadów 50,2 mm 

Najwyższa tempera. 07.12.2018 9°C 

Najniższe tempera. 01.12.2018  -8,7°C 
 
Produkcja roślinna 
Zboża: 
Plantacje zbóż w minionym miesiącu weszły w fazę spoczynku zimowego. Rozpatrując 
zaawansowanie rozwoju roślin, należy zaznaczyć, iż większość zasiewów przed zahamowaniem 
wegetacji osiągnęła fazę pełni krzewienia. Niestety wraz z wejściem w fazę krzewienia część roślin 
została porażona przez patogeny grzybowe, głównie sprawcę mączniaka prawdziwego. Największe 
nasilenie chorób stwierdzono na plantacjach nadmiernie zagęszczonych, w przypadku odmian 
o obniżonej odporności.  Warunki atmosferyczne notowane w grudniu, czyli duże wahania temperatur, 
niestety mogą ujemnie wpłynąć na proces hartowania roślin.  
 
Rzepak ozimy: 
Zasiewy rzepaku ozimego, podobnie jak plantacje zbóż, znajdują się obecnie w fazie spoczynku. 
Oceniając kondycję roślin, należy zaznaczyć, iż w przypadku większości pól jest ona zadowalająca. 
Rośliny przed wejściem w fazę spoczynku osiągnęły optymalny zarys rozety liści oraz grubość szyjki 
korzeniowej. Niestety na terenie Pomorza jest także wiele plantacji nadmiernie zagęszczonych oraz 
„przerośniętych”, co może ujemnie wpłynąć na ich przezimowanie. 
 
II Produkcja zwierzęca 
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Trzoda chlewna 
Ceny żywca wieprzowego od kilku miesięcy są bardzo niskie i dalej utrzymuje się tendencja 
spadkowa. Ceny kształtują się   na  poziomie od 3,40 do 3,50 zł netto za 1 kg i tylko specjaliści w tej 
produkcji otrzymują ceny o 0,30-0,50 zł za 1kg wyższe. Ponadto, obecnie większość ubojni 
wstrzymuje zakupy, tuczniki w gospodarstwach rolników są przerośnięte wagowo. Dawno nie było 
tak trudnej sytuacji w gospodarstwach produkujących żywiec wieprzowy. Producenci trzody chlewnej 
obawiają się o opłacalność ich produkcji w kontekście wyższych obecnie cen zbóż. Nie skłania to do 
wzrostu produkcji. Hodowcy  mają trudności ze zbytem prosiąt i warchlaków, czego konsekwencją 
jest spadek ich cen. Już teraz w wielu gospodarstwach zmniejszono lub zlikwidowano stada loch.  
Wielu rolników w związku z obowiązkiem bioasekuracji i kosztami z tym związanymi, 
deklaruje chęć rezygnacji z hodowli trzody. 
 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 10.12.2018 - 16.12.2018 r. 
 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2018-12-16 2018-12-09 Tygodniowa 
zmiana ceny [%] 

POLSKA 4,16 4,19 -0,63 

REGION PÓŁNOCNY 
4,18 4,20 -0,59 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,25 4,27 -0,51 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,15 4,19 -0,86 

REGION ZACHODNI 4,07 4,09 -0,66 

 
* 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. 
 



 
 Oddział w Starym Polu 

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole 
e-mail: starepole@podr.pl 
tel. 55 270-11-00, fax. 55 270-11-62 

Oddział w Słupsku 
Aleja 3 Maja 44, 76-200 Słupsk 
email: dzialslupsk@podr.pl 
tel. 59 847-12-88, fax. 59 847-12-81 

 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 
Na rynku wołowiny, w porównaniu z listopadem, nastąpiły spadki cen. Za byki można 
uzyskać  maksymalną cenę  około 8,00 zł/kg żywca, krowy 4,50-5,00 zł/kg żywca, jałówki 
5,50-6,00 zł/kg żywca, zależnie od wieku i rasy. 
Ceny mleka bardzo są zróżnicowane: od 1,27 do 1,42 zł/l netto. Tendencja lekko spadkowa, 
ceny są niższe w zależności od ilości i zawartości białka oraz  odbiorców.                     
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 20.12.2018 r. 
 

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

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

11 Kwidzyn 3,50 6,30-7,60 - 
12 Sztum 3,60 6,80-8,00 - 

 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
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 Zakończyły się weryfikacje wniosków suszowych. Część rolników otrzymała już wypłatę 
środków z tego tytułu.  

 Znaczna część  rolników otrzymała od ARiMR zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. 
Wypłata pozostałej części dopłat planowana jest na wiosnę. 

 Do 25 lutego 2019 r. rolnicy będą mogli składać wnioski w ramach działania „Inwestycje 
mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych”. 

 Z końcem lipca wszedł w życie program działań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania 
dalszemu zanieczyszczeniu. Rolnicy informowani są przez doradców w zakresie dokumentacji 
obowiązującej w ramach w/w działań. 


