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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec lipca 2020 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – lipiec 2020 
 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 16,7  °C 
II dekada 17,2  °C 
III dekada 16,6  °C 
Średnia miesięczna 16,8  °C 

Opady m-c     
I dekada 25,4 mm 
II dekada 13,2 mm 
III dekada 14,0 mm 
Suma opadów 52,6 mm 

Najwyższa temperatura 19.07.2020  27,9 °C 

Najniższe temperatura 24.07.2020  7,5 °C 
 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Chłodny lipiec oraz opady deszczu spowodowały spowolnienie tempa dojrzewania zbóż. Żniwa zbóż 
ozimych rozpoczęły się w trzeciej dekadzie lipca. Na podstawie danych z powiatowych zespołów 
doradztwa rolniczego zaawansowanie koszenia kształtuje się w następujący sposób: 

 Jęczmień ozimy – około 76% powierzchni obsianej 
 Pszenica ozima – około 3,2% powierzchni obsianej 
 Pszenżyto ozime około 2% powierzchni obsianej 

Koszenie pozostałych gatunków zbóż w chwili obecnej można uznać za nierozpoczęte. Analizując 
uzyskany szacunkowy plon z 3 ww. gatunków najwyższe wyniki uzyskiwane są w pszenicy ozimej 
(6,76t/ha) następnie w pszenżycie ozimym 5,60 t/ha oraz jęczmieniu ozimym 
5,00 t/ha. Oczywiście uzyskane średnie mogą ulec zmianie ponieważ nie ukończono żniw żadnego 
z wymienionych ziemiopłodów.  W niektórych lokalizacjach w wyniku intensywnych opadów deszczu 
cześć plantacji wyległa. Szczególnie widoczne jest to w zasiewach pszenicy, żyta i owsa.  
Rzepak: 
W mijającym miesiącu rzepak wchodził w fazę dojrzewania końcowego. Większość rolników 
wykonała zabiegi desykacyjne w celu wyrównania i przyspieszenia fazy dojrzałości zbiorczej w całym 
łanie. W ostatnich dniach lipca na terenie województwa pomorskiego skoszono ponad 19 tys. rzepaku 
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ozimego co stanowi 41 % powierzchni obsianej w tym sezonie. Średni plon nasion zebranych z tej 
powierzchni kształtuje się obecnie na poziomie 3,81t/ha co jest wynikiem bardzo dobrym.  
Kukurydza: 

Plantacje w większości lokalizacji dzięki opadom deszczu, znacząco poprawiły swój stan 
fizjologiczny.  Rośliny obecnie znajdują się w fazie wydłużania łodygi.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Cena żywca wieprzowego w lipcu kształtowały się na poziomie od 4,00 zł do 4,80 zł/kg. W związku 
ze spadkiem cen żywca wieprzowego, popyt na prosięta spada. Ceny prosiąt od 280 zł od 290 zł za 
parę. Maciory wybrakowane od 3,20 zł do 3,50 zł/kg. 
 
 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego (30.07.2020 r.) 
 

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

1 Człuchów 4,50-4,60 6,40-6,60 - 
2 Słupsk - - 4,00 
3 Tczew 4,00 5,8-6,50 - 
4 Starogard Gdański 4,80 5,00-7,00 - 
5 Kościerzyna 4,60 6,50-7,20 - 
6 Chojnice 4,60 - 4,80 6,00 - 7,50 - 
7 Kartuzy 4,20 6,00-6,50 3,40-3,50 
8 Wejherowo 4,40 7,00 - 
9 Kwidzyn 4,00 - - 

10 Sztum 4,80 6,50-7,00 - 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 20.07.2020 - 26.07.2020 r. 
 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 26-07-2020 2020-07-19 Tygodniowa zmiana 
ceny [%] 

POLSKA 4,87 4,57 6,71 

REGION PÓŁNOCNY 5,00 4,76 4,99 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,86 4,56 6,48 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,95 4,53 9,07 
REGION ZACHODNI 4,78 4,47 6,87 

 
*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. 
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ZMIANA ROCZNA 

POLSKA 
CENA  

 Roczna zmiana 
ceny [%] [MPC] zł/tonę  

26.07.2020 2019-07-28 
klasa S 6 382 7 082 -9,9 
klasa E 6 261 6 990 -10,4 
klasa U 5 876 6 614 -11,2 
klasa R 5 463 6 285 -13,1 
klasa O 4 360 5 769 -24,4 
klasa P 3 948 5 089 -22,4 
 S-P Razem 6 250 6 969 -10,3 

 
*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
-  masa poubojowa ciepła [MPC] 
 
Dane Biuletynu „Rynek zbóż” Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30    
 
Rynek mleka i żywca wołowego 

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w czerwcu 
br. wyniosła 130,61 zł/1hl i była niższa o 0,21% od płaconej w maju (130,88 zł/1hl) i również 
niższa ale o 1,11 % w porównaniu do  czerwca 2019 r. (132,07 zł/1hl).   

W naszym województwie wg GUS średnia cena skupu mleka w czerwcu br. wyniosła 125,31 
zł/1hl i była wyższa o 0,9% w stosunku do maja (124,14 zł/1hl), ale o 1,8% niższa w porównaniu do 
czerwca roku ubiegłego (127,62 zł/1hl). W poszczególnych powiatach ceny skupu mleka kształtują 
się w granicach 1,1 - 1,41 zł/l. Jak zawsze cena jest zróżnicowana, zależna przede wszystkim od 
wielkości dostaw i od mleczarni.  

Spadek cen skupu nieznacznie wyhamował, a w naszym województwie cena nawet wzrosła.  
Średnie ceny skupu mleka surowego w Polsce (wyk. 1) i w naszym województwie (wyk. 2) 

w roku bieżącym i 2019 wg GUS.  
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. 

 
 

Sytuacja na rynku żywca wołowego nie napawa optymizmem. Ceny ulegają okresowym 
wahaniom. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą netto do 4,50-5,00 zł/kg za 
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wybrakowane krowy i od 5,80 do 7,00 – 7,50 zł/kg za bydło ras mięsnych. Producenci żywca 
wołowego powinni dążyć do uzyskania czystorasowych stad bydła mięsnego oraz mieszańców ras 
mięsnych. Za takie sztuki cena jest najwyższa. Koniec lipca to lekka podwyżka cen skupu. 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 30 czerwca zakończył się kolejny nabór wniosków na działania „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw” i „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Nabory cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. 

 Do 17 sierpnia przedłużono nabór wniosków  na działanie „ Premie dla młodych rolników”. 
W tym roku pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 zł. 

 Rolnicy zgłaszają problemy ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę leśną. Doradcy 
PODR uczestniczą w komisjach szacujących szkody. 

 
 


