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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec listopada 2019 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – listopad 2019 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 6,8  °C 
II dekada 5,8  °C 
III dekada 2,8  °C 
Średnia miesięczna 5,1  °C 

Opady m-c     
I dekada 22,4 mm 
II dekada 27,4 mm 
III dekada 6,8 mm 
Suma opadów 56,6 mm 

Najwyższa temperatura 04.11.2019  11,2 °C 

Najniższe temperatura 23.11.2019  - 0,7 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
W listopadzie zakończono definitywnie siew zbóż. W tym okresie najczęściej wysiewano pszenice po 
późnych przedplonach m.in. burakach czy kukurydzy ziarnowej. Korzystne warunki atmosferyczne 
stworzyły wygodne i szerokie okno pogodowe do wykonania zabiegów herbicydowych przeciwko 
chwastom jednoliściennym, głównie miotle zbożowej. Kondycja większości zasiewów ozimych jest 
zadowalająca. W niektórych lokalizacjach z powodu wilgotnej i ciepłej aury zaobserwowano 
symptomy porażenia liści mączniakiem prawdziwym. Kolejnym z patogenów, którego obecność 
stwierdzono w nielicznych powiatach województwa jest ploniarka zbożowa.  
Rzepak ozimy 
Rośliny w dobrej kondycji znajdują się w fazie 6-10 liści. Dużo plantacji, pomimo zabiegów 
skracających (często nawet dwukrotnie) charakteryzuje się zbyt zaawansowanym pokrojem i wysoko 
osadzonym stożkiem wzrostu, co może negatywnie wpływać na zimowanie gatunku. Analizując stan 
fitosanitarny, w niektórych gospodarstwach stwierdzono objawy porażenia plantacji kiłą kapustnych. 
Kukurydza 
Na początku listopada skoszono pozostałe 15% zasiewów kukurydzy przeznaczonej na ziarno. Średni 
plon tegorocznych zbiorów zamknął się na poziomie 8,3t ziarna/ha 
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II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
W miesiącu listopadzie na rynku trzody notowano ceny na poziomie ubiegłego miesiąca, w niektórych 
powiatach miał miejsce niewielki wzrost. Ceny kształtują się obecnie od 5,30zł do 6,00zł za 1kg 
żywca, przy średniej około 5,40-5,50 zł/kg. Najwyższe ceny uzyskują producenci oferujący większe 
partie tuczników na wagę bitą ciepłą. Najwyższa cena notowana była na terenie powiatu chojnickiego. 
Ceny prosiąt od 160 zł za 1 sztukę zaraz po odsadzeniu do 220 zł za sztukę o wadze 16-18 kg. 
Zauważalny jest niedobór prosiąt na rynku.  
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 
dochody z tej produkcji stanowią znaczną część dochodu rolnika, zauważa się wyraźne polepszenie 
zabezpieczenia gospodarstw i przestrzeganie zasad bioasekuracji.  
W pobliżu granic naszego województwa w miesiącu październiku i listopadzie zidentyfikowano 
szereg nowych przypadków choroby u padłych i upolowanych dzików. Niespodziewanie  
w listopadzie zidentyfikowano wirusa ASF u dzików w województwie lubuskim, a w ostatnich dniach 
także w dolnośląskim. Komisja Europejska wyznaczyła stosowne strefy, które również zahaczyły 
o województwo wielkopolskie. Istnieją duże obawy związane z eksportem naszego mięsa (w tym 
tygodniu eksport wstrzymała Panama). Rolnicy obawiają się w związku z tym znacznego spadku ceny 
żywca wieprzowego. 
Ceny surowców paszowych też niewiele się zmieniły – wzrosły nieznacznie ceny w obrocie 
sąsiedzkim gdzie cena pszenicy dochodzi do 900 zł   
Szereg rolników wnioskujących o dopłatę do budowy płotu czy niecki dezynfekcyjnej w roku 
ubiegłym, obecnie podpisuje umowy i przystępuje do realizacji operacji. ARiMR uruchomił kolejny 
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”. Program 
cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem. 
 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego (28.11.2019 r.) 
 

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

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

10 Sztum 5,60 6,00-6,70 - 
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 17.11.2019 - 24.11.2019 r. 
CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2019-11-24 2019-11-17 Tygodniowa 
zmiana ceny [%] 

POLSKA 5,91 5,79 2,01 
REGION PÓŁNOCNY 5,89 5,81 1,51 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,94 5,81 2,24 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,92 5,80 2,10 
REGION ZACHODNI 5,88 5,77 2,05 

*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  

2019-11-24 2018-11-25 
klasa S 7 734 5 608 37,9 
klasa E 7 600 5 487 38,5 
klasa U 7 253 5 136 41,2 
klasa R 6 906 4 790 44,2 
klasa O 6 106 4 268 43,1 
klasa P 5 734 3 654 56,9 
 S-P Razem 7 574 5 444 39,1 

*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
'-  masa poubojowa ciepła [MPC] 
 

 
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 październiku 
2019 r. wyniosła 132,95 zł/1 hl i była o 1,3% wyższa od płaconej we wrześniu (131,26 zł/1 hl) oraz 
niższa o 3,06% niż w październiku 2018 r. (137,15 zł/ 1hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu 
mleka w październiku wyniosła 130,37 zł/1 hl i była o 1,1% wyższa od płaconej we wrześniu br. 
(128,92 zł/1hl) oraz o 3,6% niższa od ceny z przed roku (135,27 zł/1hl). W poszczególnych powiatach 
naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach 1,1 - 1,45 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 6,00 do 7,50 zł/kg za bydło ras mięsnych. Cały czas widoczne są wahania 
cen skupu. Sytuacja na rynku wołowiny jest nadal niezadowalająca. 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 ARiMR rozpoczęła wypłacanie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich 2019 r. Rolnicy 

podkreślają, że są duże trudności z rozszyfrowaniem za co dostali zaliczki (JPO, zwierzęta, 
PRŚ, strączkowe, pastewne). Postulują aby przywrócić konieczność wysyłania decyzji 
z ARiMR, gdzie zawarte były szczegóły płatności czy ewentualnych potrąceń. 

 W dalszym ciągu trwa akcja sporządzania wniosków z tytułu wapnowania gleb. Trzeba tutaj 
podkreślić , że nie wszystkie firmy sprzedające wapno prawidłowo rozpisują faktury, 
a skutkiem tego jest zwrot wniosków i odstąpienie od rozpatrzenia co skutkuje stratami 
finansowymi. 

 Rozpoczął się okres napraw, remontów i konserwacji sprzętu rolniczego 
 


