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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lipca 2019 r. 
 
 
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – lipiec 2019 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 14,6  °C 
II dekada 16,7  °C 
III dekada 19,8  °C 
Średnia miesięczna 17,03  °C 

   Opady m-c  
 I dekada 44 mm 

II dekada 2,4 mm 
III dekada 12,2 mm 
Suma opadów 58,6 mm 

   Najwyższa tempera. 29.07.2019  29.3 °C 

   Najniższe tempera. 11.07.2019   8,2 °C 
 
Produkcja roślinna 
Zboża: 
Pierwsze dni lipca w większości powiatów województwa pomorskiego przyniosły ochłodzenie oraz 
opady atmosferyczne. Następnie, gdy warunki pogodowe uległy poprawie w większości gospodarstw 
rozpoczęto zbiór zbóż. Jako pierwsze zostały skoszone zasiewy jęczmienia ozimego. Z szacowanej 
powierzchni około 10 tys. ha zebrano obecnie około 90% przy średnim plonie dla województwa 
kształtującym się na poziomie 4,50t/ha. Niektóre gospodarstwa zaczęły również koszenie formy jarej 
jednakże z zakładanej powierzchni około 51 tys. ha zebrano na razie 33%. Plon jęczmienia jarego 
z analizowanego areału był nieco niższy w stosunku do formy ozimej i kształtował się na poziomie 
3,81 t/ha.  
Z pozostałych gatunków zaawansowanie żniw kształtuje się następująco: 

 pszenica ozima (około 51,9% powierzchni skoszonej – średni plon 5,99 t/ha)  
 żyto (około 50,4% powierzchni – średni plon 3,68 t/ha)  
 pszenżyto ozime (około 41,5% powierzchni - średni plon 4,19 t/ha).  

Analizując sygnały jakie uzyskujemy od rolników należy stwierdzić, iż w niektórych powiatach 
stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej i tam odnotowano znaczne spadki plonowania szczególnie 
form jarych zbóż. Ponadto na wielu plantacjach, szczególnie terenu Żuław i Powiśla stwierdzono 
objawy żerowania i obecności pryszczarka zbożowego.  
 
Rzepak ozimy: 
W chwili obecnej trwają zbiory rzepaku ozimego . Tegoroczne  żniwa obejmują powierzchnie około 
46 tys. ha. Z informacji agronomów z PZDR wynika, że zebrano obecnie około 88,7 % tego areału. 
Informację o plonowaniu są bardzo zróżnicowane. Na terenie Pomorza można znaleźć producentów 
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zadowolonych z osiąganych wyników w granicach 3-4 t/ha ale również są gospodarstwa, dotknięte 
następstwami niekorzystnych warunków pogodowych tj. grad, deszcze nawalne, susza wiosenna, 
przymrozki, gdzie plon nie przekracza 1,5t/ha.  Średnia dla całego województwa wynosi  teraz 
3,47t/ha. Należy zapamiętać, iż w chwili obecnej znajdujemy się na początku żniw i dlatego średnie 
plonowanie zbóż i rzepaku mogą w przyszłości ulec zmianie.  
Kukurydza: 
Zasiewy kukurydzy w niektórych lokalizacjach odczuwają  stres spowodowany niedoborem wody. 
Z aspektów fitopatologicznych widoczne są na niektórych roślinach objawy głowni guzowatej.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Ceny żywca kształtują się obecnie na poziomie od 5,00 zł do 5,30 zł za 1 kg żywca, to o 0,20 – 0,30 zł 
za 1 kg mniej niż w czerwcu br. Najwyższe ceny uzyskują hodowcy oferujący większe partie 
tuczników na wagę bitą ciepłą. Zatrzymała się też zwyżka cen surowców paszowych, w niektórych 
powiatach notuje się niewielki spadek cen zbóż paszowych. 
Sytuacja  na rynku trzody się nie zmienia, szereg gospodarstw likwiduje produkcję trzody chlewnej, 
nie wierząc już w możliwość trwałej tendencji rozwojowej tego gatunku zwierząt i stabilnej 
opłacalności. Duże znaczenie ma też obawa przed możliwością rozprzestrzeniania się ASF. Tylko 
w lipcu zidentyfikowano kolejne ogniska (od początku bieżącego roku już 30) i to nie tylko w małych 
chlewniach, ale również w takiej na 6 500 macior w pow. kętrzyńskim. W całym województwie 
odbywają się liczne kontrole weterynaryjne bioasekuracji ASF. Tam, gdzie dostosowanie nie jest 
możliwe następuje wydawanie decyzji likwidacji stada. Nie są to wcale pojedyncze przypadki. 

Większe hodowle  inwestują w bioasekurację.   
 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego 
(25.07.2019 r.) 
 

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

wieprzowego wołowego drobiu 

1 Człuchów 5,00 6,50 - 

2 Słupsk - - 3,70 

3 Tczew 5,10 6,00-6,50 - 

4 Starogard Gdański 5,20 6,00 - 

5 Kościerzyna 5,00-5,20 6,00-6,20 - 

6 Chojnice 5,20-5,30 5,00-6,50 - 

7 Kartuzy 5,00 5,00-5,50 3,50 

8 Wejherowo 5,20 5,80 - 

9 Kwidzyn 5,20 5,30-5,80 - 

10 Sztum 5,20 5,50-6,00 - 
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 15.07.2019 - 21.07.2019 r. 
 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2019-07-21 2019-07-14 
Tygodniowa 
zmiana ceny 

[%] 

POLSKA 5,57 5,71 -2,41 

REGION PÓŁNOCNY 5,60 5,74 -2,44 
REGION  ŚRODKOWO-
WSCHODNI 

5,55 5,70 -2,58 

REGION POŁUDNIOWO-
WSCHODNI 

5,59 5,72 -2,30 

REGION ZACHODNI 5,55 5,68 -2,31 
 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
* 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 
 

POLSKA 

CENA 
 Roczna 

zmiana ceny 
[%] 

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

2019-07-21 2018-07-
22 2019-07-21 2018-07-

22 
klasa S 7 251 6 148 5,49 4,66 17,9 
klasa E 7 157 6 051 5,42 4,58 18,3 
klasa U 6 815 5 696 5,20 4,35 19,6 
klasa R 6 440 5 319 4,95 4,09 21,1 
klasa O 5 965 4 960 4,62 3,84 20,3 
klasa P 5 567 4 341 4,35 3,39 28,2 
 S-P Razem 7 138 6 020 5,57 4,70 18,6 

*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
-  masa poubojowa ciepła [MPC] 
* 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. 
 
Informacje z MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w czerwcu 2019 r. 
wyniosła 132,07 zł/1 hl  i była wyższa o 2,8% niż w czerwcu 2018 r. (128,52 zł/1hl) i niższa o 1,9 % 
od płaconej w  maju br. (134,64 zł/1 hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka w czerwcu br. 
wyniosła 127,62 zł/1hl i prawie zrównała się z ceną z przed roku (126,87 zł/1hl - była wyższa tylko 
o 0,6%) i po raz  kolejny notujemy spadek ceny, tym razem większy, bo o 3,8 %, w porównanie z ceną 
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płaconą w maju br. (132,68 zł/1h). W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu 
mleka kształtują się w granicach 1,15 - 1,45 zł/l. Widoczna jest tendencja spadkowa. Jak zawsze cena 
jest  zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni. 

Średnie ceny skupu w Polsce i w naszym województwie w roku bieżącym i 2018 wg GUS 
przedstawiają poniższe wykresy. 

 

 
 

 
 
 

Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą netto od 4,20-5,50 zł/kg 
za wybrakowane krowy i od 5,60 do 7,50 zł/kg za bydło ras mięsnych. W lipcu ceny skupu osiągnęły 
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najniższy poziom. W  wielu rejonach zrównały się z cenami za trzodę. Dobrze, że koniec miesiąca 
przyniósł podwyżki cen skupu. Ważne, aby ta tendencja się utrzymała ponieważ nadal sytuacja na 
rynku wołowiny jest niezadowalająca. 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 W dalszym ciągu sporo sygnałów od rolników o szkodach na użytkach zielonych w uprawach 

kukurydzy i ziemniaków wyrządzonych przez zwierzynę leśną, rolnicy zgłaszają szkody do 
kół łowieckich. 

 Komisje powołane przez wojewodę pomorskiego rozpoczęły prace związane z szacowaniem 
strat spowodowanych suszą. 

 Rozpoczęły się kontrole gospodarstw rolnych pod względem przestrzegania zasad ochrony 
środowiska  

 Rolnicy pytają o kryteria dostępu w ramach działania PROW 2014-2020 ogłoszonych na 
stronie ARiMR. Dużym zainteresowaniem cieszy się działanie – Modernizacja gospodarstw 
rolnych – nawodnienia w gospodarstwie. 


