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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lutego 2019 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – luty 2019 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 1,4  °C 
II dekada 3,8  °C 
III dekada 2,5  °C 
Średnia miesięczna 2,57  °C 

   Opady m-c  
 I dekada 5,8 mm 

II dekada 2,6 mm 
III dekada 9,2 mm 
Suma opadów 17,6 mm 

   Najwyższa tempera. 27.02.2019  13,2°C 

   Najniższe tempera. 22.02.2019   -8,4°C 
 
Produkcja roślinna 
Zboża 
Wysokie kilkunastopniowe temperatury powietrza, które występowały pod koniec lutego na terenie 
całego województwa pomorskiego spowodowały w większości zasiewów proces wznowienia 
wegetacji. Kondycja roślin w przeważającej części pól jest zadowalająca. Z racji ciepłej jesieni 
i zawyżonych norm wysiewu ozimin, na wielu plantacjach wiosną można spodziewać się kolejnych 
infekcji m.in. mączniaka prawdziwego. W niektórych lokalizacjach, szczególnie zasiewów żyta, 
widoczne są również symptomy  pleśni śniegowej. Z zabiegów agrotechnicznych w chwili obecnej 
planowane jest zasilenie roślin pierwszą dawką azotu, ponieważ widoczne są już objawy jego 
niedoboru. Następnie zasiewy należy zlustrować pod kątem infekcji grzybowych i jeżeli zostanie 
przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości należy wykonać zabieg uwzględniając temperaturę 
powietrza. 
 
Rzepak ozimy 
Rośliny rzepaku nieco szybciej wznowiły wegetację niż zboża. Podobnie jak one, również niektóre 
rośliny zostały porażone przez sprawców suchej zgnilizny kapustnych oraz szarej pleśni. Analogicznie 
jak w przypadku zbóż, można na polach zaobserwować symptomy niedobory azotu, boru, widoczne 
na liściach lub szyjce korzeniowej. W tym okresie rolnicy przygotowują się do zastosowania dawki 
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azotu oraz uzupełnienia niedoborów mikroelementowych. Dodatkowo należy zaplanować  
wykonywanie lustracji porażenia chorobami oraz nalotów szkodników. 
 

II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
W miesiącu lutym na rynku trzody niewiele się zmieniło. W dalszym ciągu notuje się niskie ceny 
żywca, chociaż w drugiej połowie miesiąca odnotowano nieznaczny wzrost. Ceny kształtują się 
obecnie na poziomie od 3,50 zł/kg do 4,00 zł/kg za 1 kg żywca. Coraz więcej hodowców pyta o 
rekompensaty z tytułu likwidacji stada, także rolnicy z większą produkcją. Spadły również ceny 
prosiąt w obrocie sąsiedzkim.  
Bardzo niskie plony zbóż i roślin strączkowych spowodowane suszą przyczyniły się do znacznego 
wzrostu cen zbóż i pasz dla świń.   

 

Ceny z MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 18.02.2019 - 24.02.2019 r. 
 

*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2019-02-24 2019-02-17 
Tygodniowa 
zmiana ceny 

[%] 
POLSKA 4,21 4,20 0,20 

REGION PÓŁNOCNY 4,21 4,21 0,02 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,28 4,28 0,06 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,19 4,17 0,63 
REGION ZACHODNI 4,16 4,15 0,18 

* 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. 
 

 

 
Wyraźnie widać spadek cen skupu żywca i to że ta cena jest najniższa od trzech lat. 
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Stan pogłowia świń w naszym województwie za ARiMR na dzień 02.01.2019 r. 
przedstawia się następująco: 

  
Od dnia 1.03.2018 r do 02.01.2019 r. w województwie pomorskim ubyło 1080 stad świń 

a pogłowie świń zmniejszyło się o ponad 52 tys. sztuk 
 
Stan pogłowia świń w woj. pomorskim i w poszczególnych powiatach za danymi ARiMR 

(obliczenia własne) w ostatnich latach. 
 

Na dzień Ilość stad Sztuk fizycznych Średnio w stadzie 
(szt.) 

01.09.2012 15 852 1 229 392 77,6 
01.11.2013 14 588 1 116 582 76,5 
01.02.2013 14 426 967 699 67,08 
30.09.2014 13 720 810 236 59,06 
01.03.2015 14 163 657 658 46,06 
01.10.2015 14 157 760 109 53,69 
01.01.2016 14 080 753 958 53,55 
30.09.2016 13 962 515 606 51,25 
31.12.2016 13 931 687 007 49,31 
30.09.2017 12 992 1 040 613 80,10 
01.11.2017 12 978 1 003 985 77,36 
01.03.2018 10 058 649 914 64,69 
02.01.2019 8 978 597 656 66,57 

Wyraźny i systematyczny spadek pogłowia i ilości stad utrzymuje się od wielu lat. 
 

ilość               
siedzib stad

ilość ogólna            
pogłowia

Średnia w 
stadzie

bytowski 549 73444 133,78
chojnicki 840 29760 35,43
człuchowski 597 120238 201,40
gdański 205 3462 16,89
Sopot 0 0
Gdańsk 26 328 12,62
kartuski 1735 37692 21,72
kościerski 951 51568 54,23
kwidzyński 447 28431 63,60
lęborski 109 8385 76,93
malborski 205 4919 24,00
nowodworski 93 2822 30,34
pucki 248 7493 30,21
Gdynia 10 78 7,80
słupski 202 50086 247,95
Słupsk 2 163 81,50
starogardzki 1070 99710 93,19
sztumski 316 31894 100,93
tczewski 416 20693 49,74
wejherowski 957 26490 27,68
Razem 8 978 597 656 66,57

      Powiat  
Świnie
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Rynek mleka i żywca wołowego 
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w kraju w styczniu 

2019 r. wyniosła 140,77 zł/1 hl i była niższa o 0,9% niż w styczniu 2018 r. (142,12 zł/1 hl). Cena 
skupu mleka  w odniesieniu do grudnia 2018 r. (140,10 zł/1 hl) wzrosła o 0,5%. W woj. 
pomorskim średnia cena skupu mleka w styczniu 2019 r. wyniosła 137,31 zł/1hl i była o 3,61 % 
niższa niż przed rokiem (142,57 zł/1hl) i niestety spadła o prawie 2 % w stosunku do ceny 
z grudnia poprzedniego roku (140,05 zł/1hl).  

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach 1,20 - 1,5 zł/l. Jak zawsze jest ona zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości 
dostaw i od mleczarni.  

Afera związana z nielegalnym ubojem bydła doprowadziła do zmian na rynku żywca 
wołowego. Sytuacja cenowa jest niestabilna, wiele krajów wstrzymało import wołowiny z Polski. 
Zapewne potrzeba będzie dużo czasu i wielu działań na różnych polach, aby sytuacja ta powróciła do 
normy. Jest to tym gorsze, że wiele gospodarstw rezygnujących z chowu trzody chlewnej widziało 
swoją przyszłość w przejściu na chów bydła mięsnego. Firmy skupujące bydło na terenie naszego 
województwa płacą netto od 4,0-5,00 zł/kg za wybrakowane krowy i od 5,50 do 7,50 zł/kg za bydło 
ras mięsnych.  
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 28.02.2019 r. 

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

1 Człuchów 3,70 6,00-7,80 - 
2 Słupsk - - 3,75 
3 Tczew 3,90 7,50 - 
4 Starogard Gdański 3,90 6,50-7,80 - 
5 Kościerzyna 3,60-3,70 6,00-7,50 - 
6 Chojnice 3,80-3,90 5,50-7,50 - 
7 Kartuzy 3,60 6,00 3,50 
8 Wejherowo 3,80 6,70 - 
9 Kwidzyn 3,50-3,60 6,30-7,60 - 

10 Sztum 4,00 6,00-7,00 - 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Pracownicy PZDR pomagają rolnikom wypełnić wnioski na budowę płyt obornikowych. 
 Rolnicy informowani są o nowych wymogach dotyczących nawożenia azotem. Proszą 

o pomoc w obliczaniu produkcji nawozów naturalnych w gospodarstwie. 
 Również w tym roku rolnicy będą mogli składać oświadczenia zamiast wniosków 

o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych  termin od 15.02 do 
14.03.2019 r. 
 


