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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec września 2019 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – wrzesień 2019 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 16  °C 
II dekada 12,1  °C 
III dekada 11,6  °C 
Średnia miesięczna 13,2  °C 

Opady m-c     
I dekada 43,2 mm 
II dekada 18,6 mm 
III dekada 33 mm 
Suma opadów 94,8 mm 

Najwyższa temperatura 1.09.12019  31,3 °C 

Najniższa temperatura 20.09.2019   3,8 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Wrzesień był miesiącem wzmożonych prac polowych związanych z przygotowaniem stanowisk oraz 
wysiewem zbóż ozimych. Prace w głównej mierze związane były z przygotowaniem warstwy ornej 
oraz wysiewem nawozów wieloskładnikowych. W zakresie siewu ozimin, największy współczynnik 
powierzchni obsianej do zadeklarowanej posiada jęczmień ozimy (około 91%), kolejnym z zasiewów 
o dużej powierzchni już założonych plantacji jest żyto ozime (64%). Zbliżony wskaźnik obsiania 
posiada również pszenżyto ozime (około 63%). Najmniejszą powierzchnią obecnie charakteryzują się 
pola na których założono plantacje pszenicy ozimej (około 56%  powierzchni zadeklarowanej.  Na 
stanowiskach gdzie siewy były wykonane we wczesnym terminie agrotechnicznym rośliny znajdują 
się obecnie w fazie 1-2 liści.   
Rzepak ozimy 
Na początku mijającego miesiąca zakończono siew rzepaku ozimego. Ostatecznie powierzchnia 
zasiewów  tego gatunku osiągnęła poziom 46 310 ha. W większości powiatów stan plantacji jest 
zróżnicowany ze wskazaniem na stabilny. Część z zasiewów założona w ostatniej dekadzie sierpnia 
w fazie wschodów natrafiła na okres suszy glebowej, co spowodowało nierówności w rozwoju 
obsady.  Na większości pól  rośliny osiągnęły fazę 3-4 liści. W kwestii ochrony plantacji na podstawie 
monitoringu PODR, w niektórych lokalizacjach stwierdzono objawy infekcji roślin  mączniakiem 
rzekomym oraz suchą zgnilizną kapustnych. W większości tych miejsc próg szkodliwości nie został 
przekroczony jednakże zalecana jest wzmożona lustracja. Na polach zostały wykryte także szkodniki: 
pchełki  rzepakowe, tantniś krzyżowiaczek,  oraz gnatarz rzepakowy. W przypadku dwóch pierwszych 
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gatunków, w niektórych powiatach przekroczono próg ekonomicznej szkodliwości, zalecany jest więc 
zabieg ochrony. 
Kukurydza: 
W przypadku tego gatunku obecnie trwają zbiory zielonki. Informacje dotyczące poziomu 
otrzymywanych wydajności są mocno zróżnicowane. W lokalizacjach, gdzie rośliny nie zaschły 
przedwcześnie rolnicy sygnalizują wydajności na poziomie 50-60t zielonki/ha. W                                                             
miejscach dotkniętych deficytem opadów wydajności są znacznie niższe. Zaawansowanie zbioru 
kukurydzy kiszonkowej szacuje na koniec września na około 63,1 % . 
 
II Produkcja zwierzęca 
W miesiącu wrześniu na rynku trzody chlewnej  można było zauważyć niewielką tendencję spadkową 
cen żywca, wynikającą   zapewne z wyznaczeniem na części województwa stref związanych z ochroną 
przed ASF. Ceny kształtują się obecnie na poziomie od 5,00 zł do 5,80 zł za 1kg żywca przy średniej 
około 5,20zł do 5,40zł za 1kg.  Najwyższe ceny uzyskują hodowcy oferujący większe partie 
tuczników na wagę bitą ciepłą. Ceny prosiąt od 160 zł za sztukę zaraz po odsadzeniu do 220 zł za 
sztukę (waga od 16 do 18 kg). Widoczny jest niedobór prosiąt na rynku.  
Ceny surowców paszowych też niewiele się zmieniły. Zauważalna zmiana to spadek ceny żyta i owsa. 
Średnio ceny surowców paszowych przedstawiają się następująco:               
Pszenżyto  580 - 600 zł/t 
Żyto   450 - 550 zł/t 
Jęczmień  600 - 630 zł/t 
Owies   500 - 560zł /t  
Mieszanka zbożowa 600 zł/t 
Kukurydza   670 - 715 zł/t 
Groch   840 zł/t 
Łubin   850 - 950 zł/t 
Bobik   950 zł/t  
Niektóre ceny w obrocie międzysąsiedzkim są nieco wyższe.  Te ceny nie cieszą producentów zbóż 
ale są dobre dla hodowców trzody i drobiu. 
Z dniem 4.09.2019 r część województwa pomorskiego została objęta strefami wyznaczonymi do 
zwalczania ASF. 
Rozszerzenie objęło: 
W strefy czerwonej ( obszar objęty ograniczeniami ) znajdują się następujące gminy:   

 gminy Dzierzgoń  
 Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,  
 gmina Stare Pole w powiecie malborskim, 

 
W strefie żółtej (obszar ochronny) znalazły się:  

 powiat nowodworski, - gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw,  
 powiat malborski z miastem Malbork,  
 powiat sztumski gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum  
 powiat gdański,  Miasto Gdańsk,  
  powiat tczewski,  
 powiat kwidzyński. 
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Sytuacja na rynku trzody się nie zmienia, szereg gospodarstw likwiduje produkcję trzody chlewnej. 
Duże znaczenie ma  obawa przed możliwością rozprzestrzeniania się ASF - we wrześniu nie tylko 
wyznaczono nowe strefy, ale zidentyfikowano kolejne ogniska, od początku bieżącego roku już 46. W 
całym województwie odbywają się kontrole weterynaryjne bioasekuracji ASF. Tam, gdzie 
dostosowanie nie jest możliwe, wydawane  są decyzje o likwidacji stada. 
 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego (26.09.2019 r.) 

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

wieprzowego wołowego drobiu 
1 Człuchów 5,30 7,00 - 
2 Słupsk - - 3,40-3,50 
3 Tczew 5,30 5,50-6,00 - 
4 Starogard Gdański 5,60 6,00 - 
5 Kościerzyna 5,20-5,30 6,00-6,50 - 
6 Chojnice 5,60-5,70 5,00-6,50 - 
7 Kartuzy 5,50 6,00-6,50 3,30 
8 Wejherowo 5,10 7,00 - 
9 Kwidzyn 5,50 5,30-5,80 - 

10 Sztum 5,40 6,00-6,50 - 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 15.09.2019 - 22.09.2019 r. 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2019-09-22 2019-09-15 
Tygodniowa 

zmiana ceny [%] 
POLSKA 5,93 5,90 0,37 

REGION PÓŁNOCNY 5,90 5,93 -0,48 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,95 5,92 0,43 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,92 5,90 0,30 
REGION ZACHODNI 5,92 5,88 0,79 

*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 
2019-09-22 2018-09-23 2019-09-22 2018-09-23 

klasa S 7 721 6 035 5,85 4,57 27,9 
klasa E 7 608 5 955 5,76 4,51 27,8 
klasa U 7 231 5 622 5,52 4,29 28,6 
klasa R 6 919 5 285 5,32 4,07 30,9 
klasa O 6 530 4 816 5,06 3,73 35,6 
klasa P 5 943 4 334 4,64 3,39 37,1 
 S-P Razem 7 597 5 929 5,93 4,62 28,1 

*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 
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Rynek mleka i żywca wołowego 
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w sierpniu 

2019 r. wyniosła 130,62 zł/1hl i była wyższa o 0,4% od ceny płaconej w lipcu br. (130,16 zł/1 hl ) 
i o 0,6% niż w sierpniu 2018 r. (129,83 zł/ 1hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka 
w sierpniu br. wyniosła 127,16 zł/1hl i była wyższa o 0,2% niż w lipcu br. (126,93 zł/1hl) i o tyle 
samo ale niższa od ceny z przed roku (127,37 zł/1hl). W poszczególnych powiatach naszego 
województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach 1,1 - 1,44 zł/l. Widoczne jest 
wyhamowanie tendencji spadkowej cen utrzymujące się od kilku miesięcy, co widać na poniższych 
wykresach. Jak zawsze cena jest zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i od 
mleczarni.  

 
Średnie ceny skupu w Polsce (wyk. 1) i w naszym województwie (wyk. 2) w roku 

bieżącym i 2018 wg GUS  
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Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą netto od 4,50-5,00 zł/kg za 
wybrakowane krowy i od 5,50 do 7,00 zł/kg za bydło ras mięsnych. Cały czas widoczne są wahania 
cen skupu. W związku z tym, że na rynku występuje mniejsza podaż jałówek, ich cena poszła nieco do 
góry,  ceny płacone za byki i krowy, których w ofercie jest więcej, uległy obniżce. Sytuacja na rynku 
wołowiny jest nadal niezadowalająca. 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Pracownicy PZDR pomagają rolnikom wypełnić wnioski dot. maksymalnych dawek  

azotu, plany nawozowe, uczestniczą w szacowaniu szkód łowieckich. 
 Sporym zainteresowaniem cieszy się nabór wniosków na działalność pozarolniczą. 
 Niezmiernie dużo pytań na temat wapnowania i możliwości uzyskania 

dofinansowania. Ten program będzie się sukcesywnie rozwijał w następnych 
miesiącach i latach gdyż znacznie wzrosła liczba rolników wykonujących badanie 
gleby. 
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