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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec października 2019 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – październik 2019 
 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów  
I dekada 7,9  °C 
II dekada 12,8  °C 
III dekada 8,9  °C 
Średnia miesięczna 29,6  °C 

Opady m-c     
I dekada 21,8 mm 
II dekada 14,2 mm 
III dekada 4,4 mm 
Suma opadów 40,4 mm 

Najwyższa temperatura 14.10.2019  20 °C 

Najniższa temperatura 30.10.2019  -0,7°C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Mijający miesiąc był okresem wzmożonych prac związanych z przygotowaniem stanowiska i siewem 
zbóż ozimych. Zmienne warunki pogodowe panujące w październiku spowodowały, że obecnie 
plantacje znajdują się w różnym zaawansowaniu rozwoju. Część plantacji została posiana 
w optymalnym terminie siewu na początku miesiąca, następnie nastąpił okres intensywnych opadów 
atmosferycznych, który zatrzymał prace na okres co najmniej tygodnia uniemożliwiając wjazd w pole. 
Uśredniając stan zaawansowania siewu obecnie wynosi około 93-100% powierzchni planowanej.  
Największym areałem charakteryzują się plantacje: 

 Pszenicy ozimej - około 115,3 tys. ha 
 Żyta  - 67,7  tys. ha 
 Pszenżyta - 54,8 tys. ha 
 Jęczmienia - 10,5 tys. ha  

Fazy rozwojowe zasiewów są znacząco zróżnicowane, niektóre plantacje dopiero szpilkują, a znaczna 
część znajduje się w fazie rozwoju liści. Z zabiegów ochrony roślin, najczęściej wykonywanym 
zabiegiem był  oprysk herbicydowy skierowany przeciwko chwastom jednoliściennym (głównie 
miotła zbożowa) oraz dwuliściennym zimującym. Pod koniec miesiąca doradcy PZDR często byli 
pytani o  żółknięcia ozimin, szczególnie na plantacjach o wczesnym wrześniowym terminie siewu. 
W wielu przypadkach przyczyną tego zjawiska może być niedobór mikroelementów (np. manganu) 
lub makroelementów (azot, magnez) spowodowane zubożeniem stanowiska wynikającym z długiego 
okresu wegetacji roślin i złej pogody. Wilgotna i ciepła aura w niektórych lokalizacjach spowodowała 
również wystąpienie porażenia  mączniakiem prawdziwem. 
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Rzepak ozimy 
Plantacje rzepaku ozimego znajdują się w fazie rozety (6-8 liści). Rośliny są w dobrej kondycji. 
W mijającym okresie wykonano zabiegi fungicydowe przeciwko czerni krzyżowych oraz mające 
cechy regulacji pokroju roślin. Z relacji rolników wynika, iż czasowe dopuszczenie zapraw 
neonikotynoidowych spowodowało zmniejszenie ekspansji szkodników jesiennych  tj. chowacz 
galasówek, pchełki ziemne, miniarka kapuścianka, mszyca brzoskwiniowa, rolnice. 
Kukurydza: 
Obecnie trwają zbiory plantacji z przeznaczeniem na ziarno. Na terenie województwa uprawianych 
jest w tym kierunku około 6,9 tys. ha z czego do chwili obecnej zebrano 85%. Poziom zebranego 
ziarna jest różny, niektóre powiaty sygnalizują plon niższy niż w ubiegłych latach oscylujący 
w granicach 4-6 t/ha inne rejony charakteryzują się plonami w okolicach 8t/ha. Do końca I dekady 
listopada planuje się zakończenie zbiorów tego gatunku. 
II Produkcja zwierzęca 
W miesiącu październiku na rynku trzody ceny oscylowały na poziomie ubiegłego miesiąca czyli od 
5,00 zł/kg do 5,90 zł/kg za1 kg żywca przy średniej około 5,30-5,50 zł kg.  Najwyższe ceny uzyskują 
hodowcy oferujący większe partie tuczników na wagę bitą ciepłą.   Ceny prosiąt od 160 zł za 1 sztukę 
zaraz po odsadzeniu,  do 220 zł za sztukę o wadze 16-18 kg. Widać niedobór prosiąt na rynku. Notuje 
się również wyraźny wzrost zainteresowania zakupem loszek hodowlanych.  
W dalszym ciągu w gospodarstwach trzodziarskich na terenie całego województwa odbywają się 
kontrole Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej związane z bioasekuracją ASF. Wydawane są też 
decyzje o likwidacje stad, głównie dotyczy to stad mniejszych. W większych hodowlach tam, gdzie 
produkcja trzody chlewnej stanowi znaczną część dochodu rolnika, zauważa się wyraźne polepszenie 
zabezpieczenia gospodarstw i przestrzegania zasad bioasekuracji.  
W pobliżu granic naszego województwa w miesiącu październiku zidentyfikowano szereg nowych 
przypadków choroby u padłych i upolowanych dzików. 
Ceny surowców paszowych też niewiele się zmieniły.  
Średnio ceny surowców paszowych przedstawiają się następująco:  
Pszenica  620 - 680 zł/t              
Pszenżyto  520 - 600 zł/t 
Żyto   480 - 530 zł/t 
Jęczmień  600 - 630 zł/t 
Owies   500 - 560zł /t  
Kukurydza   660 - 700 zł/ t 
Łubin   800 - 950 zł/t 
Bobik            950 zł/t  
 
Niektóre ceny w obrocie międzysąsiedzkim są nieco wyższe.  Te ceny nie cieszą producentów zbóż, 
ale są korzystne dla hodowców trzody i drobiu. 
Z dniem 4.09.2019 r. część województwa pomorskiego została objęta strefami wyznaczonymi 
do zwalczania ASF i w październiku te strefy nie zostały zmienione. Sytuacja  globalnie się nie 
zmienia, bo szereg gospodarstw likwiduje produkcję trzody chlewnej, nastroje wśród hodowców nadal 
temu sprzyjają. Większe hodowle chcące nadal prosperować inwestują w bioasekurację.   
Szereg rolników wnioskujących o dopłatę do budowy płotu czy niecki dezynfekcyjnej w roku 
ubiegłym, obecnie podpisuje umowy i przystępuje do realizacji operacji. ARiMR uruchamia nabór 
wniosków o przyznanie pomocy w tym zakresie od 28 października do 22 listopada 2019 r. w ramach 
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. 
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Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego (24.10.2019 r.) 

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

1 Człuchów 5,30 7,00 - 
2 Słupsk - - 3,00 
3 Tczew 5,30 6,00-7,00 - 
4 Starogard Gdański 5,30 6,00-7,00 - 
5 Kościerzyna 5,30-5,40 6,00-6,50 - 
6 Chojnice 5,60-5,70 5,00-6,50 - 
7 Kartuzy 5,50 6,50 2,85 
8 Wejherowo 5,40 6,80 - 
9 Kwidzyn 4,90 5,30-5,80 - 

10 Sztum 5,40 5,80-6,00 - 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 21.10.2019 - 27.10.2019 r. 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2019-10-27 2019-10-20 Tygodniowa 
zmiana ceny [%] 

POLSKA 5,83 5,85 -0,35 

REGION PÓŁNOCNY 5,84 5,86 -0,37 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,83 5,83 -0,02 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,84 5,85 -0,26 
REGION ZACHODNI 5,82 5,86 -0,66 

*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. 

 
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 we 

wrześniu 2019 r. wyniosła 131,26 zł/1 hl i była niższa o 1,1% niż we wrześniu 2018 r. (132,77 zł/ 
1hl) oraz wyższa o 0,5% od ceny płaconej w sierpniu br. (130,62 zł/1hl). W woj. pomorskim 
średnia cena skupu mleka we wrześniu br. wyniosła 128,92 zł/1hl i była o 1,3% niższa od ceny 
z przed roku (130,55 zł/1hl) oraz  była wyższa o 1,4 % od płaconej w sierpniu br. (127,16 zł/1hl). 
W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach 
1,1 - 1,44 zł/l. 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 4,50-5,20 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. Sytuacja na rynku wołowiny jest nadal niezadowalająca. 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 W dalszym ciągu sporym zainteresowaniem cieszy się temat wapnowania. Ilość rolników, 

która zgłosiła potrzebę pobranie prób glebowych jest najwyższa na przestrzeni ostatnich 
20 lat. Jest to konsekwencja ogłoszenia dotowania zakupu wapna. 

 
 Bardzo ważna sprawa dotyczy zbytu zużytej folii kiszonkowej i sznurków po balotach. 

Ponieważ zapowiedziano dofinansowanie tego przedsięwzięcia od przyszłego roku.  Urzędy 
Gmin zwróciły się do rolników, aby określili ilość tych surowców do zbycia. Jest nadzieja, że 
po wielu latach problem ten być może zostanie rozwiązany, z korzyścią dla wszystkich 
a szczególnie dla środowiska.  

 
 Zakończono nabór wniosków na działalność pozarolniczą – duże zainteresowanie, ale znaczna 

większość rezygnowała ze składania wniosku ze względu na procedury ubezpieczeniowe – 
dotyczy KRUS i ZUS.  

 
 Trwa nabór  wniosków dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę lub przymrozki w 2019 

roku. 
 
 
 


