
 

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 
83-422 Nowy Barkoczyn 

tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 
e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl 

NIP 583-28-80-729,  REGON 003003186 

 

 
 Oddział w Starym Polu 

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole 
e-mail: starepole@podr.pl 
tel. 55 270-11-00, fax. 55 270-11-62 

Lubań, 02.07.2020 r. 
 
 
 
 
 
 

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec czerwca 2020 r. 
 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – czerwiec 2020 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 13,7  °C 
II dekada 18,5  °C 
III dekada 19,5  °C 
Średnia miesięczna 17,2  °C 

Opady m-c  
I dekada 45,4 mm 
II dekada 37,8 mm 
III dekada 21 mm 
Suma opadów 104,2 mm 

Najwyższa tempera. 28.06.2020 28,4 °C 

Najniższe tempera. 9.06.2020  7,1 °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Plantacje zbóż ozimych  w miesiącu czerwcu w pełni się wykłosiły, kwitły a obecnie znajdują się 
w fazie nalewania ziarniaków. Kondycję roślin można uznać za dobrą, w niektórych uprawach 
widoczne są objawy chorób kłosa tj. fuzariozy. Kolejnym z problemów są pojawiające się 
symptomy/uszkodzenia na kłosach powodowane przez żerowanie wciornastków. Zboża jare obecnie 
znajdują się w fazie pełnego wykłoszenia przed kwitnieniem. Na liściach możemy zauważyć objawy 
mączniaka prawdziwego, septorioz, plamistości siatkowej lub rynchosporiozy. W mijającym miesiącu 
na polach zbóż wykonywano zabiegi dokarmiania dolistnego mikroelementami (głownie manganem), 
aminokwasami oraz w niższych dawkach siarczanem magnezu.  
Rzepak: 
Zasiewy rzepaku znajdują się w fazie dojrzewania. Miejscowo na roślinach  pojawiają się objawy 
chorobowe zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni). W kwestii szkodników tego gatunku obecnie 
z  niektórych plantacji otrzymujemy sygnały o żerowaniu larw słodyszka wewnątrz łuszczyn. 
Kukurydza: 
W ostatnich dniach miesiąca zasiewy kukurydzy w przeważającym obszarze województwa znajdują 
się w fazie 6-9 liścia. Wiele plantacji z racji trudnych warunków atmosferycznych 
niesprzyjających wykonaniu zabiegów herbicydowych boryka się z problemem 
zachwaszczenia, szczególnie chwastnicą jednostronną oraz gatunkami dwuliściennymi 
tj. komosą białą.  
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II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
W miesiącu czerwcu  ceny żywca wieprzowego z tygodnia na tydzień nieznacznie wzrastały, 
w ostatnim tygodniu czerwca kształtowały się na poziomie od 4,60-5,30 zł za 1 kg. 
W dalszym ciągu notuje się duże zapotrzebowanie  na prosięta. Popyt jest większy od podaży. 
To samo dotyczy zapotrzebowania na loszki i knurki hodowlane.  
Ceny prosiąt : 320-340 zł/parę (4-5 tyg.), 500 zł/parę (8-tygodniowe) 
Produkcja wieprzowiny ciągle boryka 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 
zamknięcia granic i w rezultacie załamania się łańcucha dostaw. Pandemia wpłynęła także na 
pogorszenie wskaźników eksportowych polskiej wieprzowiny. Sytuacja zdaje się jednak powoli 
wracać do normy, a polscy producenci już wkrótce powinni liczyć na stopniowe ustabilizowanie 
rynku. 

W dniu 15 maja bieżącego roku został zdiagnozowany pierwszy przypadek afrykańskiego 
pomoru świń na terytorium województwa pomorskiego. Przypadek ten został stwierdzony 
u odstrzelonego dzika i określony nr: 2020/2395. Dzik został odstrzelony w pobliżu miejscowości 
Marzęcino, gmina Nowy Dwór  Gdański, powiat nowodworski. Jest to obszar objętym ograniczeniami 
(tzw. „czerwona strefa”), wymieniony w części II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 
nr 2014/709/UE.  
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 stanowi o znacznej 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. Dobra koniunktura 
z ostatniego pół roku wyhamowała na razie tempo likwidacji. Rolnicy zdają sobie sprawę, że brak 
spełnienia wymogów bioasekuracji – może skutkować wygaszeniem produkcji trzody. 
 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego (25.06.2020 r.) 
 
Lp. Powiat Cena w zł/kg żywca (bez vat) 

wieprzowego wołowego drobiu 
1 Człuchów 4,80-4,90 6,50-6,70 0,00 
2 Słupsk 0,00 0,00 4,00 
3 Tczew 5,00 5,5-6,50 0,00 
4 Starogard Gdański 4,90 5,00-7,00 0,00 
5 Kościerzyna 5,00-5,10 6,00-6,50 0,00 
6 Chojnice 5,00 - 5,10 6,00 - 7,50 0,00 
7 Kartuzy 4,60 6,00-6,50 3,70 
8 Wejherowo 5,30 7,00 0,00 
9 Kwidzyn 4,80 0,00 0,00 

10 Sztum 5,00-5,10 6,00-7,00 0,00 
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 15.06.2020 - 21.06.2020 r. 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 21.06.2020 2020-06-14 Tygodniowa 
zmiana ceny [%] 

POLSKA 5,52 5,55 -0,58 
REGION PÓŁNOCNY 5,55 5,58 -0,55 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,52 5,56 -0,72 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,52 5,56 -0,64 
REGION ZACHODNI 5,50 5,53 -0,51 

*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  

21.06.2020 2019-06-23 
klasa S 7 207 7 533 -4,3 
klasa E 7 100 7 402 -4,1 
klasa U 6 745 7 049 -4,3 
klasa R 6 373 6 657 -4,3 
klasa O 5 554 6 106 -9,0 
klasa P 5 695 5 878 -3,1 
 S-P Razem 7 078 7 384 -4,1 

*Daty podane w tabeli oznaczają  końcowy  dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 
-  masa poubojowa ciepła [MPC] 
 
Drób 
Na rynku mięsa drobiowego ceny zaczęły rosnąć. Przez najbliższe tygodnie popyt powinien być 
bardzo duży. Prognozy dla branży drobiarskiej są optymistyczne. Pod koniec lipca ceny powinny 
osiągnąć swój maksymalny roczny poziom.  
 
Ceny skupu drobiu rzeźnego za okres: 2020.06.15 – 2020.06.21  
  

TOWAR 
POLSKA 

2020-06-21 2020-06-14 Zmiana 
ceny [%] 

kurczęta typu brojler 3 182 3 075 3,5 
indory 4 567 4 593 -0,6 
indyczki 4 321 4 303 0,4 
kaczki typu brojler 4 295 4 375 -1,8 
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, 1 992 -- - 
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TOWAR 

MAKROREGIONY* 
PÓŁNOCNY  CENTRALNY  POŁUD-WSCHOD  ZACHODNI  

2020-06-21 2020-06-14 
Zmiana 

ceny 
[%] 

2020-06-21 2020-06-14 
Zmiana 

ceny 
[%] 

2020-06-21 2020-06-14 
Zmiana 

ceny 
[%] 

2020-06-21 2020-06-14 Zmiana 
ceny [%] 

kurczęta typu 
brojler 3 256 3 195 1,9 3 177 3 037 4,6 3 653 3 292 11,0 3 082 3 061 0,7 

indory 4 488 4 515 -0,6 4 500 -- --   -- -- 4 772 4 765 0,2 

indyczki 4 168 4 171 -0,1 4 350 4 320 0,7 4 450 4 300 3,5 4 453 4 503 -1,1 
Północny :Woj.: pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie. 
Centralny : Woj.: mazowieckie, łódzkie. 
Południowo-Wschodni: Woj.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie. 
Zachodni: Woj.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie. 
 
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 
maju br. wyniosła 130,88 zł/1hl i była o 1,51 % niższa niż w kwietniu (132,89 zł/1 hl) 
i również niższa   ale o 2,79 % w porównaniu do  maja 2019 r.  (134,64 zł/1hl).   

W naszym województwie wg GUS średnia cena skupu mleka w maju br. wyniosła 
124,14 zł/1hl i spadła o 1,49% w porównaniu do kwietnia (126,02 zł/1hl)  i o 6,44% 
w stosunku do maja roku ubiegłego (132,68 zł/1hl). W poszczególnych powiatach ceny 
skupu mleka kształtują się w granicach 1,10 - 1,41 zł/l. Jak zawsze cena jest zróżnicowana, 
zależna przede wszystkim od wielkości dostaw i od mleczarni.  

Ceny skupu spadają. Podobna zniżkowa tendencja była w ubiegłym roku, ale ceny 
spadały z wyższego pułapu. Hodowcy z obawą patrzą w przyszłość.  

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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Podobnie jak na rynku mleka, sytuacja przedstawia się  na rynku żywca wołowego. Ceny 
ulegają okresowym wahaniom. Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą netto 
od 2,00 zł do 5,00 zł/kg za wybrakowane krowy i od 5,50 do 7,00 –7,50 zł/kg za bydło ras mięsnych. 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 

 Zakończył się kolejny nabór wniosków na dopłaty bezpośrednie, nabór który przebiegł 
w wyjątkowych i szczególnych warunkach pandemii. 

 Z końcem lipca ubiegłego roku wszedł w życie Program działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. Rolnicy zainteresowani są dokumentacją jaką 
powinni prowadzić w ramach w/w działań. 

 Rolnicy pytają także o zasady otrzymania wsparcia w ramach ,,Ogólnopolskiego programu 
regeneracji gleb poprzez wapnowanie”      

 Rolnicy podpisują umowy kontraktacyjne na zbyt zbóż i rzepaku ze zbioru 2020. 
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