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Lubań, 02.11.2020 r.

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec października 2020 r.
Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – październik 2020
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Najwyższa temperatura

05.10.2020

18,6 °C

Najniższe temperatura

17.10.2020

1,8 °C

I Produkcja roślinna
Zboża:
Zasiewy zbóż ozimych w październiku zostały założone na niemalże 100% planowanej
powierzchni. W obecnym czasie wysiewane są jeszcze plantacje pszenicy po późnych przedplonach
typu burak cukrowy lub kukurydza. Plantacje zbóż założone planowo znajdują się obecnie w fazie 3-4
liścia (jęczmień, pszenica, żyto). W trakcie miesiąca część rolników wykonała w tych zasiewach
zabieg herbicydowy skierowany przeciwko chwastom jednoliściennym zimującym (głównie miotła
zbożowa). Ciepła i deszczowa pogoda wpłynęła na szybki proces kiełkowania i wschodów chwastów,
rozwój sprawców chorób oraz wypłukiwanie niezbędnych roślinom składników pokarmowych
głównie azotu, co spowodowało żółknięcie roślin na niektórych polach. W kwestii sprawców chorób
jesienią głównie na roślinach jęczmienia widoczne są objawy porażenia mączniakiem prawdziwym
oraz plamistością siatkową. Niestety ciepła aura oprócz sprawców chorób na plantację przyciągnęła
również szkodniki tj. mszyce zbożową oraz czeremchowo-zbożową.
Rzepak:
Na plantacjach rzepaku ozimego dość zróżnicowane warunki. Skład rozety liściowej jaką
obecnie budują rośliny jest zmienny w zależności od terminu siewu i warunków termicznych
panujących w danym regionie (część plantacji nadal wymaga regulacji pokroju). Podobnie jak
w przypadku zbóż ciepła i wilgotna jesień spowodowała gradacje szkodników tj. pchełka rzepakowa,
gnatarz, śmietka kapuściana oraz tantniś krzyżowiaczek. W kolejnych dniach jeżeli wegetacja się nie
zatrzyma konieczny jest wzmożony monitoring pól za pomocą naczyń lub tablic żółtych.
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Kukurydza:
Trwają obecnie zbiory kukurydzy kiszonkowej. Na terenie województwa pomorskiego areał
tego ziemiopłodu wynosi 19,8 tys. ha. Zaawansowanie koszenia szacowane jest obecnie na poziomie
96% zadeklarowanej przez rolników powierzchni. Średni plon zielonki kształtuje się w granicach
48,72 t/ha.
II Produkcja zwierzęca
W miesiącu październiku następuje 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 3,50 zł za 1kg.
Polska produkcja wieprzowiny ciągle musi borykać się ze starymi problemami, z których czołową 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,
która z kolei doprowadziła do załamania gospodarczego (zamknięcie obiektów gastronomicznych).
Pandemia 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 znaczną część 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 tępo tych zmian. Rolnicy zdają sobie sprawę, że brak
spełnienia wymogów bioasekuracji – może skutkować wygaszeniem produkcji trzody
Drób
Na rynku mięsa drobiowego ceny zaczęły spadać. Przez najbliższe pięć do siedmiu tygodni popyt
powinien być mniejszy. Prognozy dla branży drobiarskiej nie są optymistyczne. Branża dodatkowo
musi chronić się przed ptasią grypą.
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (29.10.2020 r.)
Cena w zł/kg żywca (bez vat)
wieprzowego
wołowego
Człuchów
4,00
6,40-7,50
Słupsk
Tczew
3,90
5,80-6,80
Starogard Gdański
4,00
6,00-7,50
Kościerzyna
4,00
6,00-7,50
Chojnice
4,00
6,00-7,50
Kartuzy
3,50
6,50-7,00
Wejherowo
3,90
7,30
Kwidzyn
4,10
Sztum
4,30
5,00-7,00

Lp. Powiat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

drobiu
3,20
2,70 –
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Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 18.10.2020 - 25.10.2020 r.
CENA [zł/kg]
25.10.2020

18.10.2020

Tygodniowa zmiana
ceny [%]

POLSKA

4,42

4,42

-0,09

REGION PÓŁNOCNY

4,44

4,46

-0,41

REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI

4,44

4,45

-0,20

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI

4,44

4,46

-0,45

REGION ZACHODNI

4,38

4,36

0,31

MAKROREGIONY

*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
CENA
25.10.2020

27.10.2019

Roczna
zmiana ceny
[%]

klasa S

5 760

7 608

-24,3

klasa E

5 691

7 487

-24,0

klasa U

5 344

7 134

-25,1

klasa R

4 966

6 778

-26,7

klasa O

4 057

6 051

-32,9

klasa P

*

6 196

*

5 665

7 471

-24,2

POLSKA

S-P Razem

[MPC] zł/tonę

*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 we wrześniu
br. wyniosła 138,17 zł/1hl i była wyższa o 3,68% od płaconej w sierpniu (133,26 zł/1hl) i również
wyższa, o 5,26% w porównaniu do września 2019 r. (131,26 zł/1hl).
W naszym województwie wg GUS średnia cena skupu mleka we wrześniu wyniosła 135,92
zł/1hl i była wyższa o 4,83% od płaconej w sierpniu (129,66 zł/1hl) i o 5,43% wyższa od ceny
z września ubiegłego roku (128,92 zł/1hl). W poszczególnych powiatach ceny skupu mleka kształtują
się na poziomie 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 powoli rosną.
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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.

cena skupu mleka surowego w Polsce wg
GUS (zł/100 l)
145

2019
2020

140
135

c

130
125
120

miesiąc

ceny skupu mleka surowgo
w woj. pomorskim wg GUS (zł/100 l)

145
140
135

2019

130

2020

125
120
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Chociaż w ostatnich tygodniach ceny skupu bydła rzeźnego są stabilne, to jednak przyszłość
rysuje się niepewnie. Spowodowane to jest, z jednej strony projektem zmiany ustawy o ochronie
zwierząt i zakazie uboju religijnego, z drugiej zaś pogarszająca się sytuacją epidemiologiczną
związaną z koronawirusem. Na razie ceny kształtują się na poziomie ostatnich tygodni. Firmy
skupujące bydło na terenie naszego województwa płacą netto od 4,50 do 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.
III. Inne spostrzeżenia, problemy
 Ogłoszony został nabór na działanie dot. rozpoczęcia działalności pozarolniczej, nabór cieszy
się dość sporym zainteresowaniem, atrakcyjność naboru zwiększa wysokość bezzwrotnej
premii, która może wynosić nawet ćwierć miliona złotych.
 Ogłoszony został również nabór dot. RHD, który cieszy się zainteresowaniem lecz
wymagania dotyczące naboru skutecznie studzą entuzjazm rolników.
 16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę
zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności
obszarowych PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności
wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki w 2020 r. wypłacane będą polskim rolnikom na najwyższym
dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą
70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc.
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