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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lutego 2020 r. 
 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – luty 2020 
 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 3,9  °C 
II dekada 4  °C 
III dekada 3,5  °C 
Średnia miesięczna 3,8  °C 

Opady m-c     
I dekada 28,4 mm 
II dekada 19 mm 
III dekada 15,8 mm 
Suma opadów 63,2 mm 

Najwyższa temperatura 17.02.2020  12,9°C 

Najniższa temperatura 8.02.2020   -2,9°C 
 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża 
Obecnie oziminy na większości pól województwa znajdują się w fazie krzewienia. Na plantacjach 
widoczne są objawy takich infekcji jak mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza oraz kompleks 
chorób podstawy źdźbła.  Dodatkowo rolnicy sygnalizują znaczące zachwaszczenie głównie 
gatunkami jednoliściennymi tj. miotłą zbożową, owsem głuchym i dwuliściennymi tj. przytulią 
czepną. W połowie ubiegłego miesiąca skończył się okres przerwy w stosowaniu nawozów azotowych 
w uprawach ozimych. W związku z tym część rolników, których plantacje pozwalały na wjazd 
ciężkim sprzętem zastosowało pierwszą wiosenną dawkę azotu.  Niskie temperatury powietrza 
uniemożliwiają w chwili obecnej wykonanie zabiegów regulacji zachwaszczenia oraz zwalczania 
chorób. Zalecany jest monitoring plantacji zbóż pod kątem obecności larw łokasia garbatka, gdyż na 
terenie województwa stwierdzono objawy jego żerowania na roślinach.  
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Rzepak ozimy 
Podobnie jak plantacje zbóż ozimych również zasiewy rzepaku zostają obecnie zasilane pierwszą 
wiosenną dawką azotu. Na plantacjach widoczne są objawy porażenie roślin suchą zgnilizną 
kapustnych, szarą pleśnią i czerni krzyżowych. W kwestii nalotów szkodników obecnie otrzymujemy 
sygnały o obecności na polach chowacza galasówka. W związku z tym zaleca się obecnie wzmożony 
monitoring plantacji m.in. za pomocą wystawienia naczyń żółtych.  
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
W miesiącu lutym na rynku trzody ceny nieco wyższe, jak w ubiegłym miesiącu. Kształtują się 
obecnie na poziomie od 5,20 zł/kg do max 6,50 zł/kg za 1kg żywca. Najwyższe ceny uzyskują 
oferujący większe partie tuczników na wagę bitą ciepłą. Ceny prosiąt od 160 zł za 1 sztukę zaraz po 
odsadzeniu do 260 zł za 1 sztukę o wadze od 16 kg do18 kg. Widać niedobór prosiąt na rynku i coraz 
większe zainteresowanie ich zakupem.  
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 świń wpływa  znacząco na  dochody rolnika, zauważa się wyraźne polepszenie 
zabezpieczenia gospodarstw i przestrzeganie 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. 
W bieżącym roku do 28.02.2020 r. odnotowano 924 przypadki ASF, ale nie odnotowano żadnego 
ogniska,  czyli nie zostało zainfekowane żadne stado świń. 
Ceny surowców paszowych niewiele się zmieniły, ulegając tylko niewielkim wahaniom w zależności 
od miejsca, czasu i ilości zakupu.  
Nastroje wśród hodowców cechują się dużą ostrożnością, część z nich nadal likwiduje stada, chociaż 
dobra koniunktura z ostatniego pół roku spowolniła te zmiany. Większe hodowle chcące nadal 
prosperować inwestują w bioasekurację.   
Rolnicy wnioskujący o dopłatę do budowy płotu czy niecki dezynfekcyjnej w roku ubiegłym obecnie 
podpisują umowy i przystępuje do realizacji operacji. Rozpoczęta została kampania informacyjna 
o nowym działaniu PROW – zwanym Dobrostan zwierząt, w tym o pakiecie 1. Dobrostan Świń. 
Pakiet ten budzi rozczarowania u hodowców świń ze względu na wysoko postawione 
wymagania. Przede wszystkim dużym ograniczeniem jest to, że hodowca musi spełnić warunki 
dobrostanowe dla wszystkich stad jakie posiada – w grupach, których zwiększony dobrostan 
dotyczy. Utrzymywanie lochy w okresie porodu w jarzmie, wyklucza z tego pakietu. Dużo 
rozczarowań wzbudził też pakiet 1.2 dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia 
w budynkach, a szczególnie dostępność tego pakietu ogranicza to, że dotyczy on tylko 
warchlaków i tuczników pochodzących od loch dobrostanowych tj. z gospodarstw realizujących 
Pakiet 1.1 Dobrostan loch.  
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Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego (27.02.2020 r.) 
 

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

1 Człuchów 6,00-6,10 6,90-7,10 - 
2 Słupsk - - 3,35 
3 Tczew 6,00 6,20-7,00 - 
4 Starogard Gdański 6,00 7,30 - 
5 Kościerzyna 5,90-6,00 6,20-7,40 - 
6 Chojnice 6,20-6,50 6,00-7,50 - 
7 Kartuzy 5,80 6,50-7,00 3,50 
8 Wejherowo 5,80 7,30 - 
9 Kwidzyn 5,20 - - 

10 Sztum 5,90-6,10 6,00-7,00 - 
 

Obserwujemy, że w warunkach rynkowych naszego województwa faktycznie otrzymywane  ceny za 
żywiec wieprzowy są niższe niż te notowane przez MRiRW. 
 
 
 
 
 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 17.02.2020 - 23.02.2020 r. 
 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2020-02-23 2020-02-16 Tygodniowa zmiana 

ceny [%] 
POLSKA 6,30 6,14 2,49 

REGION PÓŁNOCNY 6,30 6,14 2,70 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 6,34 6,19 2,38 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 6,30 6,12 2,79 
REGION ZACHODNI 6,25 6,11 2,36 

*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 
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w styczniu 
2020 r. wyniosła 137,19 zł/1 hl i była o 1,8% niższa od płaconej w grudniu 2019 r. (139,73 zł/1 hl) 
oraz niższa o 2,5% niż w styczniu 2019 r. (140,77 zł/ 1hl). Po wzrostach cen notowanych od 
sierpnia ubiegłego roku styczeń rozpoczął się spadkami cen. Tendencja ta ma miejsce również 
w naszym województwie. Średnia cena skupu mleka w styczniu br. wyniosła 133,76 zł/1hl i była 
o 1,95% niższa od płaconej w grudniu (136,42 zł/1 hl) oraz o 2,6% niższa od ceny z przed roku 
(137,31 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.  
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Średnie ceny skupu mleka surowego w Polsce (wyk. 1) i w naszym województwie (wyk. 2) 
w roku bieżącym i 2019 wg GUS.  
 

 
 

 
 

Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą netto od 3,00 zł do 5,20 zł/kg 
za wybrakowane krowy i od 6,00 – 6,20 zł 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 pomimo, że  koniec lutego przyniósł nieznaczne podwyżki 
w cennikach u niektórych skupujących. 
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III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 Trwający nabór wniosków na wapnowanie gleb spowodował wzrost cen wapna. 
 Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy 

przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje 
w nawadnianie gospodarstwa rolnego.  

 Zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do tej pory 
przyjmowane były one od 15 stycznia. Teraz zgodnie z nowym rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie można składać w biurach 
powiatowym ARiMR w terminie od 25 maja do 25 czerwca 2020 r. 

 


