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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec września 2020 r. 
 

Dane stacji meteorologicznej w Lubaniu – wrzesień 2020 
 
Średnie temperatury na wysokości 2 metrów   
I dekada 14,2  °C 
II dekada 15  °C 
III dekada 15,4  °C 
Średnia miesięczna 14,87  °C 

Opady m-c     
I dekada 23,8 mm 
II dekada 1 mm 
III dekada 21,8 mm 
Suma opadów 46,6 mm 

Najwyższa temperatura 15.09.2020  27,6°C 

Najniższa temperatura 19.09.2020   4,2°C 
 
I Produkcja roślinna 
Zboża: 
Wrzesień był miesiącem zróżnicowanym zarówno pod względem warunków atmosferycznych, jak 
i prac wykonywanych przez rolników województwa pomorskiego.  Rozpatrując pierwszy z aspektów 
w większości powiatów Pomorza warunki początkowo posuszne zmieniły się w korzystne pod 
względem planowanych zasiewów zbóż ozimych. Prace związane z tym zabiegiem obejmowały 
przygotowanie stanowiska (orki, bronowanie, gruberowanie etc.) a następnie wysiew nasion w glebę. 
W przypadku najważniejszych gospodarczo gatunków zbóż na terenie województwa zasiano: 

 51 % planowanej powierzchni pszenicy ozimej  
 58 % planowanej powierzchni żyta 
 86 % planowanej powierzchni jęczmienia ozimego  
 46% powierzchni pszenżyta ozimego 

Większość posianych w pierwszej dekadzie zbóż obecnie znajduje się w fazie od szpilkowania 
do 2-3 liścia.  
Rzepak: 
Na początku miesiąca zakończył się siew tego gatunku. Tegoroczna powierzchnia rzepaku ozimego 
zamknęła się w areale 44 667 ha. Największym udziałem powierzchni zasianej rzepaku na terenie 
województwa charakteryzowały się powiaty malborski 14%, kwidzyński 12% a następnie 
nowodworski 10%. Analizując termin siewu stwierdzono, że znaczna część rolników wykonała zasiew 
w warunkach opóźnionych do końca 1 dekady września. Obecnie plantacje tego typu znajdują się w 
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fazie liścieni lub 1 - 2 liścia. W kwestii zabiegów agrotechnicznych najpierw wykonywane były 
zabiegi herbicydowe (krótko po siewie) a następnie część pól założonych w sierpniu wymagała już 
zabiegów regulacji pokroju. 
Kukurydza: 
W zasiewach kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę obecnie trwają prace  związane z koszeniem 
roślin, a następnie ugniataniem zielonki.  
 
II Produkcja zwierzęca 
Trzoda chlewna 
W miesiącu wrześniu na rynku trzody ceny kształtują się nieciekawie. Zauważalna jest tendencja 
spadkowa. Wrzesień zaliczyć można do niekorzystnych miesięcy na rynku trzody chlewnej. 
Od początku miesiąca średnia stawka skupu tuczników w wadze żywej spadła o 0,41 zł/kg, a w wadze 
bitej ciepłej o 0,52 zł/kg. Powszechny i bardzo doskwierający rolnikom jest problem ze sprzedażą 
żywca wieprzowego. 
 
Ceny zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa  Rolniczego (25.09.2020 r.) 

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

1 Człuchów 4,10 6,30-7,50 - 
2 Słupsk - - 3,30 
3 Tczew 4,00 6,30-7,00 - 
4 Starogard Gdański 4,10 5,00-7,00 - 
5 Kościerzyna 4,10 6,00-7,50 - 
6 Chojnice 3,90-4,00 6,00-7,50 - 
7 Kartuzy 3,80 6,00-6,50 2,90-3,20 
8 Wejherowo 3,30 7,50 - 
9 Kwidzyn 4,10 - - 

10 Sztum 4,10 6,00-7,00 - 
 

Jak zwykle obserwujemy, że w warunkach rynkowych naszego województwa faktycznie 
otrzymywane  ceny za żywiec wieprzowy, są niższe niż te notowane przez MRiRW. Wystąpiły jednak 
też wahania cen,  na początku miesiąca ceny wzrastały, a w ostatnich dwóch tygodniach lekko spadły. 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 14.09.2020 - 20.09.2020 r. 
 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 20.09.2020 13.09.2020 Tygodniowa zmiana 
ceny [%] 

POLSKA 4,59 4,84 -5,32 

REGION PÓŁNOCNY 4,69 4,86 -3,46 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,62 4,89 -5,50 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,64 4,85 -4,27 

REGION ZACHODNI 4,47 4,79 -6,64 
*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. 
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ZMIANA ROCZNA 
 

POLSKA 
CENA  

 Roczna zmiana ceny [%] [MPC] zł/tonę  
20.09.2020 2019-09-22 

klasa S 5 972 7 721 -22,7 
klasa E 5 901 7 608 -22,4 
klasa U 5 551 7 231 -23,2 
klasa R 5 144 6 919 -25,6 
klasa O 4 318 6 530 -33,9 
klasa P 4 061 5 943 -31,7 
 S-P Razem 5 879 7 597 -22,6 

*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 sierpniu br. 
wyniosła 133,26 zł/1hl i była wyższa o 2% od płaconej w lipcu (130,69 zł/1hl) i również o 2% wyższa 
w porównaniu do  sierpnia 2019 r. (130,62 zł/1hl).   

W naszym województwie wg GUS średnia cena skupu mleka w sierpniu br. wyniosła 129,66 
zł/1hl i była o 2,4% wyższa od płaconej w lipcu br. (126,60 zł/1hl) i o 2% wyższa od ceny z sierpnia 
ubiegłego roku (127,16 zł/1hl). W poszczególnych powiatach ceny skupu mleka kształtują się na 
podobnym poziomie jak w ubiegłym m-cu tzn. w granicach 1,1 - 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.  

 
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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Na rynku żywca wołowego sytuacja jest niepewna. Na razie ceny kształtują się na poziomie 
ostatnich tygodni. 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. 

Hodowcy z niepokojem patrzą w przyszłość. Z jednej strony niewielka podaż bydła na rynku 
mogłaby sugerować podwyżki cen, z drugiej mniejsze zainteresowanie kupujących i spadek cen 
w eksporcie może wpłynąć na ich spadek. Największe obawy wśród producentów żywca budzi 
nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz związana z nią niepewność, jak bardzo te zmiany wpłyną 
na spadek liczby odbiorców polskiej wołowiny, a tym samym na ceny skupu.  

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Posiadacze zwierząt oraz upraw roślin ozdobnych składają wnioski o przyznanie 

pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. 
 Rolnicy za pomocą Profilu Zaufanego składają wnioski o oszacowanie 

spowodowanych przez tegoroczną suszę strat w uprawach rolnych (kukurydza 
na ziarno i na kiszonkę, rośliny strączkowe). 

 Rolnicy zgłaszają problem z opakowaniami foliowymi po nawozach 
i sianokiszonkach, których nikt nie chce przyjmować.  

 Doradcy przypominają rolnikom o konieczności wzięcia udziału w Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020. 
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