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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec sierpnia 2020 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – sierpień 2020 
 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 20  °C 
II dekada 21  °C 
III dekada 17  °C 
Średnia miesięczna 19,3  °C 

Opady m-c     
I dekada 12,8 mm 
II dekada 0,4 mm 
III dekada 17,2 mm 
Suma opadów 30,4 mm 

Najwyższa temperatura 21.08.2020   31,1°C 

Najniższe temperatura 05.08.2020   9,1°C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 

Mijający miesiąc to okres wzmożonych prac związanych z przeprowadzeniem żniw na terenie 
województwa.  Brak opadów atmosferycznych i niska wilgotność powietrza ułatwiły rolnikom 
przeprowadzenie prac związanych z koszeniem zbóż. W rozmowach z producentami rolnymi 
większość z nich była usatysfakcjonowana plonami jakie osiągnęli w tym sezonie. Porównując wyniki 
plonowania uzyskane w roku ubiegłym  w stosunku do tegorocznych, widoczny jest wzrost tego 
parametru. Wyniki plonowania poszczególnych gatunków zbóż w porównaniu 2019/2020 z danych 
Działu Ekonomiki PODR w Lubaniu przedstawiono w poniższej tabeli.  

Gatunek  
Średni plon t/ha Wzrost w stosunku 

do 2019 [%] 2019 2020 
- pszenica ozima 5,73 6,40 11,80 
- pszenica jara 4,22 4,66 10,25 
- żyto 3,59 4,09 13,75 
- jęczmień ozimy 4,49 5,24 16,77 
- jęczmień jary 3,56 4,29 20,55 
- owies 3,18 3,73 17,22 
- pszenżyto ozime 4,26 4,68 9,96 
- pszenżyto jare 3,26 3,87 18,94 
- mieszanki zbożowe 3,19 3,65 14,40 
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Analizując wyniki w zależności od gatunku średni wzrost plonowania wahał się w granicach  
od 9,96% (pszenżyto ozime) do 20,5% w przypadku jęczmienia jarego. W analizowanym okresie 
rolnicy zajmowali się również zabiegami związanym z kompleksem uprawek pożniwnych 
(podorywki, gruberowanie, talerzowanie) oraz aplikacją nawozów organicznych. 
Rzepak: 

W chwili obecnej można również podsumować żniwa rzepaku. Analizując dane zebrane przez 
pracowników PZDR w 2019 i 2020 roku również widoczny jest wzrost plonowania na korzyść roku 
2020. W zależności od formy (jara, ozima) wzrost kształtował się na poziomie 22-23%. Szczegółowe 
wyniki plonowania przedstawiono w poniższej tabeli 

Gatunek  
Średni plon t/ha Wzrost w stosunku 

do 2019 [%] 2019 2020 
rzepak ozimy 3,06 3,78 23,52 
rzepak jary 2,37 2,90 22,49 

 
W sierpniu warunki  atmosferyczne, które wspomagały przeprowadzenie żniw niestety hamowały 
siew rzepaku. W ostatnich dniach miesiąca obsiano około 62% zadeklarowanej powierzchni. 
Kukurydza: 

Zasiewy kukurydzy w mijającym okresie niestety odczuły panujący kilkutygodniowy okres 
deficytu wodnego. Na wielu plantacjach widoczne są tego symptomy w postaci procesu zwijania 
blaszek liściowych. Ostatnie dni miesiąca szczęśliwie przyniosły w wielu rejonach  opady deszczu, 
które pomogą roślinom w powrocie do prawidłowego stanu fizjologicznego.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
Na krajowym rynku tuczników, w miesiącu sierpniu ceny skupu żywca nadal spadały. Mając 
na względzie bieżące notowania, średnia stawka za świnie rzeźne w wadze żywej spadła o 0,11 zł/kg. 
Na rynku polskim ceny skupu tucznika (netto) uzyskane z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych 
źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,90 do maksymalnie 5,20 zł/kg w wadze żywej, a na 
wbc w klasie E: 5,50 - 6,30 zł/kg. 
Od ostatniego notowania (17.08.2020 r.) ceny minimalna i maksymalna żywca nie uległy zmianie. 
Średnia cena w wadze żywej wynosi aktualnie 4,55 zł/kg (na podstawie 47 cenników firmowych), 
co w stosunku do ubiegłego tygodnia oznacza spadek średniej stawki o 0,03 zł/kg. W analogicznym 
okresie ubiegłego roku (26.08.2019) za żywiec wieprzowy w skupach płacono przeciętnie 5,62 zł/kg. 
Przed miesiącem (27.07.2020) tuczniki w wadze żywej były wyceniane średnio na 4,59 zł/kg. 
 Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 27 cenników firmowych) wynosi 5,97 zł/kg, 
co oznacza spadek o 0,04 zł/kg w stosunku do ubiegłego poniedziałku. W porównaniu do 
minionego tygodnia stawka minimalna nie uległa zmianie, a maksymalna jest niższa o 0,20 zł/kg. 
Przed rokiem (26.08.2019) obowiązywała przeciętna stawka 7,32 zł/kg. Przed miesiącem (27.07.2020 
r.) świnie rzeźne w klasie E wbc wyceniano na 6,09 zł/kg.  
Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,00-3,50 zł/kg (średnia 2,80 zł/kg na podstawie 
informacji z 31 firm, przy stawce 2,80 zł/kg przed tygodniem). 
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Rynki zagraniczne 
W Danii w 35. tygodniu roku cena tucznika została utrzymana i aktualnie wynosi 10,50 DKK/kg 
(6,21 zł/kg) w klasie E. W minioną środę w Niemczech stawka również pozostała bez zmian i nadal 
wynosi 1,47 EUR/kg (6,48 zł/kg).  
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego (27.08.2020 r.) 

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

wieprzowego wołowego drobiu 
1 Człuchów 4,60 6,80-7,00 - 
2 Słupsk - 0,00 3,20-3,30 
3 Tczew 4,60 6,50 -7,20 - 
4 Starogard Gdański 4,50 5,00-7,00 - 
5 Kościerzyna 4,60 7,50 - 
6 Chojnice 4,50-4,70 6,00-7,50 - 
7 Kartuzy 4,00 6,00-6,50 3,10 
8 Wejherowo 4,40 7,00 - 
9 Kwidzyn 4,50 - - 

10 Sztum 4,60-5,20 6,00-7,00 - 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 17.08.2020 - 23.08.2020 r. 

CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2020-08-23 16.08.2020 Tygodniowa zmiana ceny [%] 

POLSKA 4,86 4,94 -1,52 
REGION PÓŁNOCNY 4,89 4,97 -1,55 
REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,89 4,93 -1,00 
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,85 4,95 -2,04 
REGION ZACHODNI 4,83 4,92 -1,73 

*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  

2020-08-23 2019-08-25 

klasa S 6 342 7 739 -18,0 

klasa E 6 239 7 618 -18,1 

klasa U 5 889 7 253 -18,8 

klasa R 5 547 6 899 -19,6 

klasa O 5 005 6 189 -19,1 

klasa P 4 469 * * 

 S-P Razem 6 232 7 611 -18,1 
*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    
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Rynek mleka i żywca wołowego 
Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w Polsce w lipcu br.  

wyniosła 130,69 zł/1hl i była nieznacznie wyższa od płaconej w czerwcu (130,61 zł/1hl) i o 0,41% 
wyższa w porównaniu do  lipca 2019 r. (130,16 zł/1hl).   

W naszym województwie wg GUS średnia cena skupu mleka w lipcu br. wyniosła 126,60 
zł/1hl i była o 1% wyższa od płaconej w czerwcu (125,31 zł/1hl) ale nadal niższa o 0,26%, od ceny 
z lipca ubiegłego roku (126,93 zł/1hl). W poszczególnych powiatach ceny skupu mleka kształtują się 
w granicach 1,1 - 1,45 zł/l. Jak zawsze cena jest zróżnicowana, zależna przede wszystkim od 
wielkości dostaw i od mleczarni.  

Spadek cen skupu wyhamował, w naszym województwie cena wzrosła. Oby ten trend się 
utrzymał.  

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 w ostatnim okresie uległa lekkiej poprawie. W związku 
z mniejszą podażą bydła na rynku skupujący podnieśli ceny. 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. Najwyższe ceny płacone są za sztuki ras mięsnych i ich krzyżówki. 
 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 W związku z informacjami podawanymi w mediach rolnicy pytają o szczegóły 

pomocy dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą, dotkniętych skutkami COVID-19. 
 Duże zainteresowanie programem wapnowania gleb. 
 Rolnicy interesują się naborami w ramach PROW w umiarkowanym zakresie. 
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