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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec stycznia 2020 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – styczeń 2020 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 3,0   °C 
II dekada 3,8   °C 
III dekada 2,8   °C 
Średnia miesięczna 3,2   °C 

   Opady m-c     
I dekada 16,0 mm 
II dekada 2,8 mm 
III dekada 31,0 mm 
Suma opadów 49,8 mm 

   Najwyższa temperatura 15.01.2020    9,4 °C 

   Najniższa temperatura 23.01.2020   -1,9  °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Plantacje zbóż ozimych znajdują się w różnych stadiach rozwoju w zależności od terminu siewu. 
Wcześniej zasiane są w fazie krzewienia, natomiast te późniejsze znajdują się w fazie pierwszych liści. 
Niestety nadal widoczne są objawy deficytu azotu oraz objawy porażenia roślin  mączniakiem 
prawdziwym. Ponadto wilgotny i ciepły okres zimowy sprzyja zachwaszczeniu chwastami ozimymi 
jednoliściennymi oraz dwuliściennymi zimującymi. Wysokie temperatury powietrza brak 
przymrozków sprawia, że większość roślin zbożowych nie weszła w fazę spoczynku. Dodatkowo 
plantacje nie są prawidłowo zahartowane. Taki stan roślin może spowodować przerzedzenie obsady, 
jeśli wystąpią okresy mrozu. Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest brak opadów śniegu. Brak tego 
typu opadów i okrywy nie zabezpiecza roślin przed spadkiem temperatury oraz nie stanowi banku 
wody, która będzie niezbędna wiosną.  
Rzepak ozimy 
Podobnie jak w przypadku zbóż również zasiewy rzepaku nie są w stanie spoczynku zimowego. 
Stwierdzono większe niż w poprzednich latach porażenie suchą zgnilizną kapustnych. Z relacji  
rolników wynika, że dużym problemem jest obecność  na zasiewach żurawi, łabędzi i dzikich gęsi, dla 
których liście stanowią główny składnik pożywienia, a wszelkie próby przepędzenia ptactwa są 
bezskuteczne. 
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II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
W miesiącu styczniu na rynku trzody ceny były na poziomie ubiegłego miesiąca. Kształtowały się na 
poziomie od 5,20 zł do 6,00 zł za1 kg żywca przy średniej około 5,30-5,50 zł kg.  Najwyższe ceny 
uzyskują oferujący większe partie tuczników na wagę bitą ciepłą. Ceny prosiąt od 160 zł za 1 sztukę 
zaraz po odsadzeniu do 220 zł za 1 sztukę o wadze od 16 do 18 kg. Widoczne są niedobory 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 trzody 
zauważa się wyraźne polepszenie zabezpieczenia gospodarstw i przestrzegania zasad bioasekuracji.  
Rolnicy, którzy otrzymali zakaz utrzymywania świń w związku z nie spełnianiem zasad 
bioasekuracji mogą składać wnioski do ARiMR (nabór ciągły) o rekompensaty za zaprzestanie 
produkcji. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w lutowym numerze Pomorskich 
Wieści Rolniczych.  
Od  listopada 2019r.  wirus ASF u dzików występuje również w województwie lubuskim,  
dolnośląskim i wielkopolskim. Komisja Europejska wyznaczyła stosowne strefy w tych 
województwach.  
Ceny surowców paszowych ulegają tylko niewielkim wahaniom w zależności od miejsca, czasu 
i ilości zakupu. Większe hodowle chcące nadal prosperować inwestują w bioasekurację.   
Rolnicy, którzy złożyli wnioski o dopłatę do budowy płotu czy niecki dezynfekcyjnej w ubiegłym 
roku, obecnie podpisują umowy i przystępują do realizacji operacji. ARiMR uruchomił nabór 
wniosków o przyznanie pomocy w tym zakresie od 28 października do 22 listopada 2019 r. w ramach 
działania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, którego celem jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Program 
cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem, obecnie są weryfikowane wnioski i podpisywane 
umowy. 
 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego (30.01.2020 r.) 
 

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

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

10 Sztum 5,80-6,00 6,40-7,00 - 
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 20.01.2020 - 26.01.2020 r. 
 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2020-01-26 2020-01-19 Tygodniowa zmiana ceny [%] 

POLSKA 5,75 5,83 -1,28 
REGION PÓŁNOCNY 5,81 5,84 -0,57 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,78 5,86 -1,42 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,77 5,86 -1,48 
REGION ZACHODNI 5,69 5,78 -1,50 

*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  
2020-01-26 2019-01-27 

klasa S 7 504 5 423 38,4 
klasa E 7 411 5 287 40,2 
klasa U 7 036 4 908 43,4 
klasa R 6 650 4 534 46,7 
klasa O 5 866 3 987 47,1 
klasa P 5 587 3 485 60,3 
S-P Razem 7 373 5 239 40,7 

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

Średnie krajowe ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych za okres: 
20.01.2020 - 26.01.2020 r. 

  

Prosięta ok. 25 
kg w zł/szt. 

Kategoria ceny 2020-01-26 2020-01-19 Tygodniowa zmiana w % 
min. w zł/szt. 194,00 192,00 1,0 
max. w zł/szt. 320,00 320,00 0,0 
średnia w zł/szt. 245,50 253,57 -3,2 

 
ZMIANA ROCZNA 

 

Prosięta ok. 25 kg/szt. 

Kategoria ceny 2020-01-26 2019-01-27 Roczna zmiana ceny w [%] 

min. w zł/szt. 194,00 120,00 61,7 
max. w zł/szt. 320,00 210,00 52,4 
średnia w zł/szt. 245,50 163,50 50,2 
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Informacje z MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w grudniu 
2019 r. wyniosła 139,73 zł/1 hl i była o 1,1% wyższa od płaconej w listopadzie (138,22 zł/1 hl) oraz 
niższa o 0,26% niż w grudniu 2018 r. (140,10 zł/ 1hl). W woj. pomorskim średnia cena skupu 
mleka w grudniu wyniosła 136,42 zł/1 hl i była o 3% wyższa od płaconej w listopadzie (132,42 zł/1hl) 
oraz o 2,6% niższa od ceny z przed roku (140,05 zł/1hl). W poszczególnych powiatach naszego 
województwa ceny skupu mleka kształtują się w granicach 1,1 - 1,60 zł/l. Jak zawsze cena jest 
zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni.  

Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą netto od 5-5,20 zł/kg za 
wybrakowane krowy i od 6,00 do 7,80-8,50 zł/kg za bydło ras mięsnych. Cały czas widoczne są 
nieznaczne wahania cen skupu. Sytuacja na rynku wołowiny nadal jest niezadowalająca dla 
producentów żywca wołowego. 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 W związku z planowanymi nowymi działaniami ARiMR w zakresie finansowania 

przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych, rolnicy wykazują duże zainteresowanie 
możliwościami skorzystania z różnych funduszy w ramach PROW 

 Do 28 stycznia  trwał termin składania wniosków na inwestycje w zakresie ochrony wód 
przed zanieczyszczeniem związkami azotu. 

 Rolnicy zaczynają zgłaszać problemy ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę leśną. 
Trwają wstępne szacowania szkód łowieckich w uprawach ozimych. 


