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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec stycznia 2019 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – styczeń 2019 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 0,2   °C 
II dekada 1   °C 
III dekada -4   °C 
Średnia miesięczna -0,93   °C 

Opady     
I dekada 19,2 mm 
II dekada 11,8 mm 
III dekada 5 mm 
Suma opadów 36 mm 

Najwyższa tempera. 01.01.2019   6,1 °C 

Najniższe tempera. 24.01.2019    -12,1 °C 
 
Produkcja roślinna 
Zboża: 
Obecnie zboża znajdują się w fazie spoczynku zimowego. Porównując zaawansowanie 
rozwoju roślin przed momentem zahamowania wegetacji należy stwierdzić, iż znacząco się 
ono różni w zależności od lokalizacji plantacji. Część zasiewów praktycznie zakończyło 
krzewienie jesienne. Jednakże na terenie Pomorza są plantacje, które trzeba będzie dokrzewić 
wiosną. Analizując wpływ zróżnicowanych warunków atmosferycznych na stan zdrowotny 
roślin należy zaznaczyć, iż jest to trudne do określenia. Cześć ozimin pokryta jest solidną 
warstwą śniegu, pod którą gleba jest zmarznięta  i w tych miejscach raczej nie należy 
spodziewać się braków w obsadzie. Jednakże są też tereny gdzie śniegu jest niewiele lub 
nawet w ogóle i tam spadki temperatur do -15°C mogły już wywołać zaburzenia rozwoju. 
Podsumowując w obecnym momencie stan pól ze zbożami ozimymi można określić jako 
dobrze rokujący. 
Rzepak ozimy: 
Zasiewy rzepaku są dużo bardziej zróżnicowane pod kątem stanu zdrowotności niż zboża. 
Niektórzy producenci tego gatunku  obawiają się momentu wznowienia wegetacji, gdyż z ich 
obserwacji wynika, że rośliny znajdują się w słabej kondycji. Prawdopodobnie jest to efekt 
trudnych suszowych warunków, jakie nastały bezpośrednio po siewie nasion i które sprawiły, 
że rośliny nie zapełniły prawidłowej grubości szyjki i pokroju przed wejściem w spoczynek 
zimowy. W skali województwa można również wydzielić obszary, gdzie sytuacja jest dużo 
lepsza - po siewie gleba zmagazynowała więcej wilgoci, co pomogło we wzroście i ochronie 
herbicydowej. Te plantacje w obecnym momencie, o ile warunki atmosferyczne pozwolą, 
zapowiadają się obiecująco na wiosnę. 
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II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
W miesiącu styczniu na rynku trzody ceny żywca bardzo niskie - w granicach od 3,50 zł/kg do 3,70 
zł/kg za 1 kg żywca. Cena 4,00 zł za 1 kg  w powiatach gdańskim, lęborskim i bytowskim dotyczy 
oceny poubojowej oraz dużych dostaw. Takie ceny osiągają tylko rolnicy oddający tuczniki w 
rytmicznych i dużych grupach na wagę bitą ciepłą. Utrzymują  się także kłopoty z odbiorem 
tuczników z małych stad.  Coraz więcej rolników pyta o rekompensaty z tytułu likwidacji stada i 
zamierza likwidować produkcję trzody chlewnej. Spadły również ceny prosiąt w obrocie sąsiedzkim. 
W ostatnich dniach stycznia zostało zidentyfikowane kolejne ognisko ASF – koło Gołdapi. W styczniu 
prowadzone były zmasowane i skoordynowane odstrzały dzików, również w części naszego 
województwa. Małe zainteresowanie producentów świń, uruchomionym przez ARiMR programem na 
budowę płyt i zbiorników. Nastroje wśród hodowców są bardzo nerwowe. Bardzo niskie plony zbóż 
i roślin strączkowych spowodowane suszą również przyczyniają się do tej trudnej sytuacji, gdyż 
nastąpił znaczny wzrost cen zbóż i pasz dla świń.  
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 21.01.2019 - 27.01.2019 r. 
 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2019-01-27 2019-01-20 Tygodniowa 
zmiana ceny [%] 

POLSKA 4,09 4,08 0,19 
REGION PÓŁNOCNY 4,10 4,08 0,50 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,14 4,11 0,53 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,10 4,11 -0,16 
REGION ZACHODNI 4,01 4,02 -0,16 

* 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. 
 

ZMIANA ROCZNA 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
'-  masa poubojowa ciepła [MPC] 

POLSKA 

CENA   
 Roczna 

zmiana ceny 
[%] 

[MPC] zł/tonę  Cena żywca wieprzowego zł/kg  

2019-01-27 2018-01-28 2019-01-27 2018-01-28 
klasa S 5 423 5 418 4,11 4,10 0,1 
klasa E 5 287 5 332 4,00 4,04 -0,8 
klasa U 4 908 4 944 3,75 3,77 -0,7 
klasa R 4 534 4 585 3,49 3,53 -1,1 
klasa O 3 987 4 222 3,09 3,27 -5,6 
klasa P 3 485 3 765 2,72 2,94 -7,4 
 S-P Razem 5 239 5 277 4,09 4,12 -0,7 

* 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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Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w kraju w grudniu 2018 
r. wyniosła 140,10 zł/1 hl i była niższa o 8,1% niż w grudniu 2017 r. (152,49 zł/1hl). Cena skupu 
mleka  w odniesieniu do listopada 2018 r. pozostała na tym samym poziomie. W woj. pomorskim 
średnia cena skupu mleka w grudniu 2018 r. wyniosła 140,05 zł/ 1hl i była niższa o 7,5 % niż 
w grudniu 2017 r (151,37 zł/ 1hl) i wyższa o 2% w stosunku do ceny z listopada br. (137,23 zł/1 hl). 
W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach 1,20 
- 1,60 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.  
Jak kształtowały się średnie ceny skupu białego surowca wg GUS w 2018 roku w Polsce i w naszym 
województwie przedstawia poniższy wykres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

110,00

115,00

120,00

125,00

130,00

135,00

140,00

145,00

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

zł/100l

miesiąc

ceny skupu mleka w 2018 r. wg GUS

 POLSKA

POMORSKIE



 
 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 

W skupie bydła mięsnego cena od dłuższego czasu jest na zbliżonym poziomie, zauważalne są 
niewielkie tygodniowe wahania. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą netto 
od 4,5-5 zł/kg za wybrakowane krowy i od 6,00 do 8,50-9,50 zł/kg za bydło ras mięsnych.  
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 31.01.2019 r. 
 

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

1 Człuchów 3,60-3,90 6,80-8,00 - 

2 Słupsk - - 3,50 

3 Tczew 3,40-3,60 6,40-7,50 - 

4 Starogard Gdański 3,70 6,50-7,80 - 

5 Kościerzyna 3,60-3,70 6,00-7,00 - 

6 Chojnice 3,60-3,90 5,50-7,50 - 

7 Kartuzy 3,50 6,00-7,00 2,99 

8 Wejherowo 3,60 7,50 - 

9 Kwidzyn 3,50-3,60 6,30-7,60 - 

10 Sztum 3,70 6,80-8,00 - 
 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 W terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Biura Powiatowe Agencji prowadzą 

nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w 
rolnictwie. 

 Zmiana  w zwrocie podatku akcyzowego  od  1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 
listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247).  Zgodnie z nią 
producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej 
rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta 
rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. 

 W związku z planowanymi nowymi działaniami ARiMR w zakresie finansowania 
przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych, rolnicy wykazują duże zainteresowanie 
możliwościami skorzystania z różnych funduszy w ramach PROW. 

 


