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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec maja 2020 r. 
 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – maj 2020 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 10,6  °C 
II dekada 8,7  °C 
III dekada 11,5  °C 
Średnia miesięczna 10,3  °C 

Opady m-c     
I dekada 7,8 mm 
II dekada 25,2 mm 
III dekada 13,8 mm 
Suma opadów 46,8 mm 

Najwyższa temperatura 10.05.2020  21,9°C 

Najniższe temperatura 15.05.2020  0,2  °C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Zboża ozime obecnie znajdują się w fazie od liścia flagowego (pszenica) do kłoszenia początkowego 
(pszenżyto) i pełnego (żyto, jęczmień ozimy). W ochronie plantacji w mijającym miesiącu stosowano 
najczęściej zabiegi fungicydowe w celu ochrony liścia flagowego przeciwko mączniakowi, 
septoriozie, rdzom brunatnej/żółtej. W kwestii szkodników najwięcej notowano objawów żerowania 
skrzypionek zbożowych i w tym celu wykonywano oprysk insektycydem. Zboża jare w nieco gorszej 
kondycji (odczuwają skutki deficytu wody w kwietniu, który przypadł w momencie wschodów). 
W większości gatunków rośliny znajdują obecnie się na przełomie faz krzewienia i strzelania 
w źdźbło. Analizując ochronę tych plantacji w przeważającej części wykonano już zabiegi regulacji 
zachwaszczenia.  Następnym w kolejności, szczególnie w zasiewach pszenicy jarej, będzie planowany 
zabieg T1 chroniący podstawę źdźbła i dolne liście.  W zakresie odżywiania plantacji, zarówno form 
ozimych, jak również jarych stosowano dawkowanie azotu oraz opryski za pomocą mikroelementów 
oraz aminokwasów.  
Rzepak: 
W maju zasiewy rzepaku rozpoczęły fazę kwitnienia. W obecnej chwili rośliny są w szczycie tego 
okresu lub w momencie intensywnego opadania płatków liściowych.  Wielu plantacjom dały się we 
znaki przymrozki powodujące pęknięcia łodyg oraz zaburzenia w procesie kwitnienia/zawiązywania 
łuszczyn. Z racji trudnych warunków atmosferycznych niektóre plantacje zostały pomniejszone. 
Powstawanie pęknięć mrozowych niestety zwiększyło presję chorób szczególnie szarej pleśni. 
W niektórych zasiewach obecnie wykonywane są zabiegi fungicydowe przeciwko zgniliźnie 
twardzikowej.  
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Kukurydza: 
W pierwszej dekadzie miesiąca intensywnie dokańczano siew kukurydzy, szczególnie formy 
kiszonkowej. Niestety późniejsze przymrozki spowodowały uszkodzenia wschodzących roślin. Stan 
części takich plantacji pozostaje pod znakiem zapytania. W plantacjach  z mniejszymi symptomami 
uszkodzeń wykonano zabiegi herbicydowe przeciwko gatunkom jedno i dwuliściennym. 
 
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
W miesiącu maju  nastąpił znaczny spadek cen na rynku trzody. Początkowo zanotowano spadki na 
giełdach w Niemczech a w ślad za nimi spadki cen w całej UE i w Polsce. Najniższe ceny zanotowano 
w trzecim tygodniu maja, w ostatnim tygodniu ceny nieznacznie wzrosły. Ceny spadły nawet do 
poziomu 4,00 - 4,20 zł za 1 kg, a obecnie kształtują  na poziomie od około 4,60 do 5,40 zł kg, czyli 
spadły o 0,50 – 0,60 gr na 1 kg w zależności od tygodnia i miejsca w porównaniu do kwietnia.  
Najwyższe ceny uzyskują oferujący większe partie tuczników na wagę bitą ciepłą.  Istnieją duże 
obawy że jest to początek trwałego spadku cen i tzw. „dołka świńskiego”. Obawy pojawiły się, gdyż 
od  kwietnia nastąpił drastyczny spadek cen. Biorąc pod uwagę że zimą cena warchlaków była bardzo 
wysoka zachodzi obawa dużych strat a nawet bankructwa gospodarstw prowadzących chów w oparciu 
o zakup warchlaka. 

W dniu 15 maja bieżącym 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 
świnie stanowią 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. W bieżącym roku, jak dotychczas ( 29.05.2020 r.) 
odnotowano, aż 2505 przypadków, zidentyfikowano dwa ogniska ASF. Do tej pory odnotowano już 
więcej przypadków niż w całym 2019 roku. 
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 tych zmian.  
 W maju było duże zainteresowanie nowym działaniem PROW – zwanym Dobrostan zwierząt w tym 
pakietem 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, i chociażby tylko w jednym obiekcie utrzymywał lochy w okresie 
porodu w jarzmie to już nie może skorzystać z tego pakietu. Dużo rozczarowań wzbudził też 
pakiet 1.2 dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach. Dostępność tego 
pakietu ogranicza szczególnie to, że dotyczy on tylko warchlaków i tuczników urodzonych 
w dobrostanie.  Stąd o płatność z tego pakietu wnioskują głównie gospodarstwa mające małe 
i bardzo małe hodowle, najczęściej do 10 loch, a tych jest coraz mniej. 
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Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego (28.05.2020 r.) 
 

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

1 Człuchów 5,10 6,10-6,80 0,00 
2 Słupsk 0,00 0,00 2,90 
3 Tczew 5,00 6,00-7,00 0,00 
4 Starogard Gdański 4,90 5 7 0,00 
5 Kościerzyna 4,90 6,00-7,00 0,00 
6 Chojnice 5,2 - 5,4 6,00-7,50 0,00 
7 Kartuzy 4,60 6,00-6,50 2,80 
8 Wejherowo 5,25 6,50 0,00 
9 Kwidzyn 4,80 0,00 0,00 

10 Sztum 4,70 5,8-7,0 0,00 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 18.05.2020 - 24.05.2020 r. 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 24.05.2020 17.05.2020 Tygodniowa zmiana 
ceny [%] 

POLSKA 5,16 4,88 5,73 

REGION PÓŁNOCNY 5,18 4,98 4,06 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,26 4,93 6,61 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 5,12 4,91 4,31 
REGION ZACHODNI 5,06 4,76 6,30 

*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. 
 

TOWAR 
CENA [zł/kg] Zmiana ceny [%] w stosunku do: 

aktualna tydzień 
temu 

miesiąc 
temu 

rok 
temu 

2 lata 
temu tygodnia miesiąca roku 2 lat 

Trzoda 
chlewna 5,16 4,88 5,92 5,84 4,59 5,7% -12,9% -11,8% 12,2% 

 
ZMIANA ROCZNA 

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

POLSKA 
CENA   

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

24.05.2020 2019-05-26 
klasa S 6 717 7 655 -12,2 
klasa E 6 638 7 515 -11,7 
klasa U 6 258 7 154 -12,5 
klasa R 5 898 6 777 -13,0 
klasa O 5 048 6 100 -17,2 
klasa P 5 135 6 125 -16,2 
 S-P Razem 6 610 7 491 -11,8 
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Drób. 
Na rynku mięsa drobiowego dalszy ciąg spadków cen. Doradcy z PZDR informują o cenach 2,80 – 
2,90 zł za 1 kg. (kurczaki, brojlery) 
Natomiast ceny notowane przez MRiRW – przedstawiają poniższe tabelki. 
 

Ceny skupu drobiu rzeźnego za okres: 2020.05.18 – 2020.05.24   

TOWAR 
POLSKA 

2020-05-24 2020-05-17 Zmiana ceny [%] 

kurczęta typu brojler 3 022 2 991 1,1 

indory 4 544 4 592 -1,0 

indyczki 4 344 4 451 -2,4 

kaczki typu brojler 4 255 4 271 -0,4 

kury mięsne ze stad 
reprodukcyjnych, 2 033 1 930 5,3 

 

TOWAR 

MAKROREGIONY* 

PÓŁNOCNY  CENTRALNY  POŁUD-WSCHOD  ZACHODNI  

2020-05-24 2020-05-17 Zmiana 
ceny [%] 2020-05-24 2020-05-17 Zmiana ceny 

[%] 2020-05-24 2020-05-17 Zmiana 
ceny [%] 2020-05-24 2020-05-17 Zmiana ceny 

[%] 

kurczęta typu 
brojler 3 063 3 016 1,5 3 016 2 995 0,7 2 941 2 864 2,7 3 024 2 990 1,1 

indory 4 458 4 532 -1,6 4 700 4 700 0,0 -- -- -- 4 756 4 759 -0,1 

indyczki 4 197 4 229 -0,7 4 450 4 560 -2,4 -- -- -- 4 436 4 639 -4,4 
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. 
 

Średnie miesięczne ceny skupu kurcząt  i indyków ( typ brojler, w zł/kg) 
 

Miesiące/Regiony     KURCZĘTA   
  POLSKA Północny Centralny Poł-wsch Zachodni 
I 2020 3,29 3,35 3,28 3,37 3,25 
II 2020 3,36 3,42 3,36 3,50 3,32 
III 2020 3,43 3,47 3,42 3,63 3,39 
IV 2020 3,04 3,05 3,04 2,62 3,11 
  

  
INDYKI 

 
  

  POLSKA Północny Centralny Poł-wsch Zachodni 
I 2020 5,66 5,57 5,64 5,72 5,85 
II 2020 5,53 5,46 5,50 5,51 5,70 
III 2020 5,48 5,44 5,45 5,46 5,62 
IV 2020 4,95 4,85 5,04 5,05 5,06 

 
Dane Biuletynu „Rynek zbóż” Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30    
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Rynek mleka i żywca wołowego 
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w kwietniu 2020 r. 
wyniosła 132,89 zł/1 hl i była o 2,9% niższa od płaconej w marcu br. (136,86 zł/1 hl) i również 
niższa o 2,2% niż w  kwietniu 2019 r.  (135,85 zł/1hl).   
W naszym województwie wg GUS średnia cena skupu mleka w kwietniu br. wyniosła 126,02 zł/1hl  
i była o 6,45% niższa od płaconej w marcu br. (134,71 zł/1hl) i o 5,3% niższa od ceny z przed roku 
(133,08 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.  

Skutki pandemii koronawirusa są nadal widoczne w branży mleczarskiej. Ceny skupu spadają. 
Sytuacja na rynku mleka jeszcze przez dłuższy okres nie ulegnie stabilizacji.  

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, koronawirus i restrykcje oraz ograniczenia w związku z jego 
rozprzestrzenianiem się w świecie, wywarły duży wpływ na rynek żywca wołowego. Hodowcy 
z obawą spoglądają w przyszłość. 

Firmy skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą netto od 3-5,00 zł/kg za 
wybrakowane krowy i od 5,50 do 7,00 – 7,50 zł/kg za bydło ras mięsnych. 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie trudno jest przewidzieć jak 
zachowa się rynek w najbliższych tygodniach. 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 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. 

 Od 15 marca  do 15 czerwca rolnicy mogą ubiegać się o nowy rodzaj płatności tj. dobrostan 
zwierząt. 

 Ku końcowi zmierza kampania wnioskowa 2020 roku, toczyła się ona w szczególnie trudnych 
warunkach z powodu koronawirusa. 

 Trwa nabór wniosków na działania PROW. Największym zainteresowaniem cieszy się 
działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Modernizacja gospodarstw” w obszarze 
D. W dalszym ciągu nie słabnie zainteresowanie programem „Regeneracji gleb poprzez 
wapnowanie”.   

 Doradcy informują rolników o zapisach zawartych w tarczy antykryzysowej dla rolnika. 


