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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec grudnia 2019 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – grudzień 2019 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 2,9 °C 
II dekada 2,9 °C 
III dekada 3,4 °C 
Średnia miesięczna 3,1 °C na wys. 2 metrów 

   Opady m-c     
I dekada 13 mm 
II dekada 5,6 mm 
III dekada 9,8 mm 
Suma opadów 28,4 mm 

   Najwyższa tempera. 20.12.2019 9,7 °C 

   Najniższe tempera. 12.12.2019 -2,7 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
W większości powiatów województwa pomorskiego w grudniu w zasiewach zbóż stwierdzono 
zahamowanie wegetacji. Wahania temperatur zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy pobudzały 
częściowo rośliny do wzrostu. Pomimo takich zróżnicowanych warunków atmosferycznych zboża nie 
powinny mieć problemów z przezimowaniem. W ich uprawach pojawia się zachwaszczenie wtórne. 
Stopień porażenia roślin przez choroby i szkodniki ocenia się jako średni, bądź niewielki. 
Rzepak ozimy 
Na polach rzepaku ozimego  rośliny przebywają obecnie w okresie spoczynku zimowego. Faza 
rozwojowa została zatrzymana na poziomie 8-12 liści. Podczas obserwacji widoczne były niewielkie 
symptomy infekcji chorobami. Widoczne są również uszkodzenia spowodowane żerowaniem 
ślimaków i obecnością mszyc. Tam, gdzie nie było wykonanej regulacji zachwaszczenia, widoczna 
jest duża presja chwastów zarówno jedno- jak i dwuliściennych.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
Ceny  żywca wieprzowego cały czas z lekką tendencją wzrostową. Aktualnie ceny oscylują 
w przedziale od 5,30-6,30 zł/kg netto z możliwością dalszego wzrostu w najbliższym czasie. Ceny 
prosiąt: 4-tygodniowych - 320 zł/para, 8-tygodniowe - 500 zł/para. Popyt w dalszym ciągu 
zdecydowanie wyższy od podaży. Ceny loszek hodowlanych do dalszego rozrodu 1000zł/szt. a popyt 
również coraz większy.   
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Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego (02.01.2020 r.) 
 

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

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

10 Sztum 5,80-6,00 6,40-7,00 - 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 09.12.2019 - 15.12.2019 r. 
 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 2019-12-15 2019-12-08 Tygodniowa zmiana 
ceny [%] 

POLSKA 6,37 6,24 1,96 
REGION PÓŁNOCNY 6,36 6,24 1,89 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 6,38 6,26 2,00 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 6,38 6,25 2,04 
REGION ZACHODNI 6,35 6,23 1,94 

*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 
  2019-12-15 2018-12-16 

klasa S 8 291 5 493 50,9 
klasa E 8 186 5 383 52,1 
klasa U 7 848 5 030 56,0 
klasa R 7 594 4 652 63,2 
klasa O 6 933 4 098 69,2 
klasa P 6 707 3 811 76,0 
 S-P Razem 8 162 5 332 53,1 

*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 listopadzie 2019 
r. wyniosła 138,22 zł/1 hl i była o 4% wyższa od płaconej w październiku (132,95 zł/1 hl) oraz niższa 
o 1,4% niż w listopadzie 2018 r. (140,14 zł/ 1hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka 
w listopadzie br. wyniosła 132,42 zł/1 hl i była wyższa o 1,6% od płaconej w październiku (130,37 
zł/1 hl) oraz o 3,5% niższa od ceny z przed roku (137,23 zł/1hl). W poszczególnych powiatach 
naszego województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach 1,2 - 1,45 zł/l. Jak zawsze cena 
jest zróżnicowana, zależna od zawartości białka, tłuszczu, wielkości dostaw.  

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. Okres świąteczny nie 
spowodował wzrostu cen, nie zanotowano również ich spadku. Sytuacja na rynku wołowiny jest nadal 
niezadowalająca. 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Do 28 grudnia trwał nabór wniosków na działanie „Inwestycje na obszarach Natura 2000”.  
 Pracownicy PZDR pomagają rolnikom wypełnić wnioski dot. maksymalnych dawek  azotu, 

plany nawozowe, uczestniczą w szacowaniu szkód łowieckich. 
 Obserwujemy duże zainteresowanie rolników dopłatami do wapna. Można się więc 

spodziewać, że zwiększy się areał gleb na których rolnicy zastosują wapnowanie. 
 Rolnicy posiadający ponad 75 ha UR dokonują rejestracji odpadów BDO. 

 
 
 
 


