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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec marca 2019 r. 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – marzec 2019 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 4,1  °C 
II dekada 4  °C 
III dekada 6,6  °C 
Średnia miesięczna 4,9  °C 

Opady m-c     
I dekada 19,6 mm 
II dekada 14,2 mm 
III dekada 1,4 mm 
Suma opadów 35,2 mm 

Najwyższa tempera. 30.03.2019  18,8°C 

Najniższe tempera. 2.03.2019   - 6,2°C 
 
Produkcja roślinna 
Zboża 
Zasiewy zbóż ozimych  w miesiącu marcu znajdowały się w dobrej kondycji. Część z nich 
boryka się obecnie z następstwami zbyt dużej normy wysiewu. Na tych plantacjach widoczne 
są objawy infekcji chorób grzybowych głównie mączniaka prawdziwego. Na plantacjach  
zbóż ozimych  wykonano już zasilenie pierwszą wiosenną dawką azotu. Niestety na 
niektórych polach widoczne były już symptomy niedoboru tego składnika. Na polach 
przeznaczonych pod siew zbóż jarych wykonano już pełen kompleks zabiegów 
przedsiewnych. Dokonano  orek siewnych, wyrównania powierzchni za pomocą bronowania 
oraz wysiewu nawozów wieloskładnikowych przedsiewnie. Rozpatrując zaawansowanie prac 
związanych z siewem - największe zaawansowanie jest widoczne w siewie owsa. Rozpoczęły 
się już także zabiegi związane z siewem pozostałych gatunków, czyli pszenicy, jęczmienia 
oraz mieszanek. Z zabiegów ochrony w niektórych lokalizacjach, przy dobrych warunkach 
atmosferycznych, wykonano już zabiegi herbicydowe ukierunkowane głównie na regulację 
zachwaszczenia gatunkami dwuliściennymi. Planowane są także pierwsze zabiegi 
fungicydowe w celu ochrony podstawy źdźbła i dolnych liści,  rozpoczną się one jednak 
dopiero wtedy, gdy wzrośnie bardziej temperatura powietrza. 
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Rzepak ozimy 
Rzepak ozimy na terenie województwa pomorskiego znajduje się w zadowalającej kondycji. 
Wszystkie plantacje zostały zasilone dawką nawozów azotowo-siarkowych. Niektóre pola 
wymagały zasilenia mikroelementami, głównie borem. Rozpoczął się również czas lustracji 
szkodników atakujących łodygi i liście. Systematycznie wystawiane są już żółte naczynia 
monitorujące nasilanie tych agrofagów. 
 

Ocena punktowa upraw ozimych w skali 1-5 pkt. 

Lp. powiat żyto pszenica 
ozima 

jęczmień 
ozimy 

pszenżyto 
ozime 

rzepak 
ozimy 

1 Człuchów 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
2 Bytów 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 
3 Lębork 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
4 Słupsk 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
5 Gdańsk 4,0 4,0 3,5 4,0 3,0 
6 Tczew 4,0 4,5 3,0 3,5 4,0 
7 Chojnice 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
8 Kartuzy 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 
9 Kościerzyna 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 

10 Wejherowo 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
11 Puck 4,0 4,3 3,8 4,5 3,8 
12 Kwidzyn 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 
13 Malbork 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
14 Nowy Dwór 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 
15 Sztum 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
16 Starogard Gdański 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 

 
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
W miesiącu marcu na rynku trzody niewiele się zmieniło, nadal są bardzo niskie ceny żywca. 
W drugiej połowie marca można było zauważyć niewielki wzrost cen. Ceny kształtują się 
obecnie na poziomie od 3,80 zł do 4,20 zł za 1kg żywca z lekką tendencją zwyżkową.  
Ceny surowców paszowych w tym zbóż w porównaniu do ubiegłego miesiąca nie uległy 
zmianie.  
Paszowe pszenice: 780-800 zł/t.  
Pszenżyto  700-780 zł/t 
Żyto          720 zł/t 
Jęczmień         780 zł/t 
Owies          680 zł/t  
Łubin                               1000 zł/t 
Bobik                                 900 zł/t  
W obrocie  międzysąsiedzkim zbożami ceny bywają trochę wyższe. 
Nastroje wśród hodowców nadal sprzyjają likwidacji stad, większe hodowle chcące nadal 
prosperować inwestują w bioasekurację.   
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Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego 
 

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

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

10 Sztum 3,80 6,00-7,00 - 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 18.03.2019 - 24.03.2019 r. 
 

*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2019-03-24 2019-03-17 Tygodniowa 
zmiana ceny [%] 

POLSKA 4,50 4,31 4,58 

REGION PÓŁNOCNY 4,45 4,30 3,60 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,63 4,39 5,50 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,49 4,28 4,91 
REGION ZACHODNI 4,43 4,25 4,32 

* 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 z MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka  w kraju w lutym 2019 r. 
wyniosła 138,13 zł/1hl i była wyższa o 2,1% niż w lutym 2018 r.(135,24 l/1hl). Cena skupu mleka  
w odniesieniu do stycznia 2019 r. (140,77 zł/1hl) była o 1,9% niższa. W woj. pomorskim średnia cena 
skupu mleka w miesiącu lutym br. wynosiła 136,83 zł/1hl i była wyższa o 2,9% niż przed rokiem 
i niestety to już  kolejny miesiąc, w którym notujemy tym razem niewielki  ok. 0,3 %, ale spadek ceny 
w porównanie z płaconą w styczniu br. (137,31 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.  
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Średnie ceny skupu w Polsce i w naszym województwie w roku bieżącym i ostatnich 
dwóch latach wg GUS przedstawiają poniższe wykresy. 
 

 

 
Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą netto od 4,00 - 5,00 zł/kg za 

wybrakowane krowy i od 5,50 do 7,50 zł/kg za bydło ras mięsnych. Jałówki do dalszego chowu 
można kupić w cenie 9,00 -10,00 zł/kg, natomiast cielęta w zależności od rasy od 700 do 800 zł/szt. 
HF i 1000-1100 zł/szt. mięsne. 
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III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Zakończono nabór wniosków w ramach działania „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw”. Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem jednak wiele 
gospodarstw nie mogło z niego skorzystać ze względu na wymogi. 

 Rozpoczęła się kampania wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2019.   
 Obecnie trwają kontrole przeprowadzane przez ARiMR i WIOŚ w zakresie 

gospodarki azotem. 
 Rolnicy są zaniepokojeni dużą ilością wymogów, które muszą spełniać w  związku 

z programem azotanowym. 
 

 


