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Lubań, 01.12.2020 r.

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec listopada 2020 r.
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – listopad 2020
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I Produkcja roślinna
Zboża:
W ostatnim miesiącu na terenie województwa pomorskiego zakończono siew pszenic po późnych
przedplonach (buraki, kukurydza ziarnowa). Cześć z rolników zdecydowała się na dobór odmian
pszenicy jarej o cechach przewódki. Większość z nich obecnie znajduje się w fazie szpilkowania. Na
polach, gdzie siew wykonano w standardowym zakresie terminu, rośliny nadal nie zatrzymują
wegetacji. Nie jest to pozytywne zjawisko, ponieważ następuje wyczerpanie puli zgromadzonych
wcześniej składników pokarmowych w glebie takich jak azot, magnez i zaczynają pojawiać się tego
symptomy na roślinach. Dodatkowo nadal istnieje presja ze strony sprawców chorób grzybowych
głównie mączniaka plamistości siatkowej. Natomiast w aspekcie zaawansowania wzrostu, rośliny
obecnie znajdują się w fazach od BBCH 12 do 21. W kwestii agrotechniki, na początku listopada
niektórzy z rolników wykorzystali „okienko” pogodowe i wykonali oprysk na chwasty jednoliścienne
głównie miotłę zbożowa. W podobnym czasie na polach, gdzie planuje się założenie plantacji zbóż
jarych wykonano orkę zimową.
Rzepak:
Rzepak ozimy obecnie znajduje się w fazie rozety (w zależności od terminu siewu od 6 do 10 liści).
Warunki wilgotnościowe spowodowały bujny wzrost, szczególnie na wczesnych „sierpniowych”
plantacjach i tam szczególnie potrzebny był uzupełniający zabieg regulacyjny - skracający. Niestety
na części województwa, standardowo w tym terminie, odnotowano gradację ślimaków, szczególnie
w rzepaku. Część pól wymagała interwencji moluskocydem.
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Kukurydza:
Zakończono zbiory kukurydzy na kiszonkę. Plon na terenie województwa osiągnął poziom 48,47t/ha.
Trwają obecnie zbiory ostatnich plantacji przeznaczonych na ziarno. Z relacji doradców PZDR
wynika, że rolnicy osiągają wyniki w granicach 9-10t/ha mokrego ziarna.
II Produkcja zwierzęca
Trzoda chlewna
W miesiącu listopadzie następował dalszy spadek cen na rynku trzody. Początkowo zanotowano
spadki na giełdach w Niemczech i w Danii a w ślad za nimi spadki cen w całej UE i znaczne w Polsce.
Najniższe ceny zanotowano w ostatnim tygodniu października. Najlepsza sytuacja cenowa była
w pierwszym tygodniu. Obecnie ceny spadły nawet do poziomu 3,00 zł za 1kg.
Polska produkcja wieprzowiny ciągle musi borykać się ze starymi problemami, z których czołowym
jest panująca w naszym kraju od lat epidemia ASF. Zachwiała ona silną pozycję polskiego rynku
trzody chlewnej. Sporym problemem jest wystąpienie pierwszych punktów ogniskowych choroby na
zachodzie kraju, który głównie zaopatruje w mięso Niemcy. Towarzysząca pandemia koronawirusa,
doprowadziła do załamania gospodarczego (zamknięcie obiektów gastronomicznych) i wpłynęła także
na pogorszenie wskaźników eksportowych polskiej wieprzowiny.
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
świnie stanowią o znaczącej części dochodu 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.
Nastroje wśród hodowców cechują się dużą ostrożnością i nadal część likwiduje stada, chociaż
większe hodowle chcące nadal prosperować inwestują w bioasekurację. Rolnicy zdają sobie sprawę,
że brak spełnienia wymogów bioasekuracji – może skutkować wygaszeniem produkcji trzody
Drób.
Na rynku mięsa drobiowego ceny również spadają. Przez najbliższe kilka tygodni popyt powinien być
duży. Wszystko przez zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Wysokie zagrożenie
HPAI na terenie Polski.
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (26.11.2020 r.)
Lp. Powiat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Człuchów
Słupsk
Tczew
Starogard Gdański
Kościerzyna
Chojnice
Kartuzy
Wejherowo
Kwidzyn
Sztum

Cena w zł/kg żywca (bez vat)
wieprzowego
wołowego
drobiu
3,30
6,50-7,50
- 1,90-2,00
3,40-3,50
5,80-7,00
3,40
5,00-7,00
3,30
6,00-6,50
3,30-3,70
6,00-7,50
3,00
6,50-7,50 2,00-2,20
3,20
7,00
3,80
3,50
5,00-7,00
-
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 16.11.2020 - 22.11.2020 r.
CENA [zł/kg]
MAKROREGIONY

22.11.2020

15.11.2020

Tygodniowa zmiana ceny [%]

POLSKA

4,04

4,22

-4,22

REGION PÓŁNOCNY

4,12

4,22

-2,36

REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI

4,04

4,22

-4,34

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI

4,05

4,23

-4,12

REGION ZACHODNI

3,99

4,20

-5,09

*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.
CENA [zł/kg]
aktualna
4,04

tydzień temu

Zmiana ceny [%] w stosunku do:

miesiąc temu

4,22

rok temu

4,42

2 lata temu

5,91

4,25

tygodnia

Miesiąca

-4,2%

-8,6%

roku
-31,7%

2 lat
-4,9%

ZMIANA ROCZNA
CENA
POLSKA

[MPC] zł/tonę

Roczna zmiana ceny [%]

22.11.2020

24.11.2019

klasa S

5 304

7 734

-31,4

klasa E

5 211

7 600

-31,4

klasa U

4 830

7 253

-33,4

klasa R

4 424

6 906

-35,9

klasa O

3 815

6 106

-37,5

klasa P

3 642

5 734

-36,5

S-P Razem

5 176

7 574

-31,7

*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 październiku br.
wynosiła 144,59 zł/1hl i była o 3,9% wyższa od ceny płaconej we wrześniu (138,17 zł/1hl) i również
wyższa, o 8,76% w porównaniu do października 2019 r. (132,95 zł/1hl).
W naszym województwie wg GUS średnia cena skupu mleka w październiku wyniosła 141,17 zł/1hl
i była o 3,86% wyższa niż we wrześniu (135,92 zł/1hl) i o 8,28% wyższa od ceny z października
ubiegłego roku (130,37 zł/1hl). W poszczególnych powiatach ceny skupu mleka kształtują się w
granicach 1,2 - 1,45 zł/l. Jak zawsze cena jest zróżnicowana, zależna przede wszystkim od wielkości
dostaw i od mleczarni. Podobnie jak w ubiegłych latach, w drugiej połowie roku ceny mleka nadal
rosną. Część mleka od naszych producentów odbierana jest przez mleczarnie z województwa
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a tam ceny skupu są najwyższe w Polsce:
 podlaskie - 155,56 zł/1hl,
 warmińsko-mazurskie - 148,59 zł/1hl.
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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.

Na rynku żywca wołowego zaczyna brakować towaru dobrej jakości, szczególnie byków.
Ceny w związku z tym lekko drgnęły do góry. Ale nadal hodowcy bydła mięsnego, jak również
i producenci mleka, bo oni także sprzedają żywiec, widzą swoją przyszłość niepewnie. Nadal nie
wiemy co z projektem zmiany ustawy o ochronie zwierząt i zakazie uboju religijnego. Obawy budzi
też pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna związana koronawirusem. Na razie ceny kształtują się
na poziomie ostatnich tygodni z lekkimi wzrostami. Firmy skupujące bydło na terenie naszego
województwa płacą netto do 4,50-5,00 zł/kg za wybrakowane krowy i od 6,00 do 7,00 – 7,50 zł/kg za
jałówki i byki. Za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki można wynegocjować wyższe ceny.
Wg informacji tygodniowej (09.11 – 15.11.2020r.) Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
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Rynkowej MRiRW w regionie północnym, do którego zaliczane jest nasze województwo, ceny
zakupu wg wagi żywej kształtują się następująco:
bydło ogółem 5,58 zł/kg
byki 12-24 m-ce - 6,63 zł/kg
byki > 24 m-cy 6,64 zł/kg
krowy 4,67 zł/kg
jałówki > 12 m-cy - 5,99 zł/kg
III. Inne spostrzeżenia, problemy
 Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się
o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia
2021 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie tego rodzaju wsparcia.
 Od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. można składać wnioski o pomoc na „Rozwój
przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.
 Od 1 do 30 grudnia 2020 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą
mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach Natura 2000”.
 Pracownicy PZDR pomagają rolnikom wypełnić wnioski dot. maksymalnych dawek azotu,
i innych wynikających z PROW.
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