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Gdańsk, 01.02.2016 r.

Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec stycznia 2016 r.
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I Produkcja roślinna
Zboża, rzepak, kukurydza
Sytuacja o stanie rolnictwa w styczniu w woj. pomorskim w 2016 r.
Warunki pogodowe w styczniu były skrajnie zmienne, od mroźnej i bezśnieżnej pierwszej dekady,
przez opady śniegu i kilkustopniowe mrozy w połowie miesiąca, do odwilży z temperaturami podczas
dnia powyżej 8oC. Największe obawy budzi stan ozimin, które były narażone na kilkudniowe mrozy po
-170C, bez okrywy śnieżnej. Obawy są tym większe, że do wystąpienia fali mrozów trwała wegetacja
roślin. Świadczyły o tym świeże przyrosty korzeni przybyszowych w oziminach. Różnie szacuje się
stan ozimin. W powiatach: gdańskim, kościerskim, kwidzyńskim, malborskim przewiduje się straty
spowodowane przemarznięciami. Natomiast w powiatach: słupskim, bytowskim, tczewskim,
wejherowskim plantacje ozimin są w dobrej kondycji. Warte podkreślenia jest to, że w powiatach,
gdzie stan ozimin określa się jako dobry donoszono o mrozach o kilka stopni mniejszych niż w
pozostałych powiatach (między -120C a -150C).

.
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Stan węzła krzewienia przed wystąpieniem mrozów 14.12.2015 pszenica ozima okolice Pruszcza
Gdańskiego.

Powyżej stan węzła krzewienia pszenicy z tej samej plantacji z okolic Pruszcza Gdańskiego
z 27.01.2016 r. Brak objawów przemarznięcia (rośliny były dobrze rozkrzewione –ponad
3 rozkrzewienia)

Powyżej zdjęcie mikroskopowe (40x) silne zbrązowienia węzła krzewienia na plantacji pszenżyta,
świadczące o uszkodzeniu przez mróz, powiat kościerski, rośliny słabo rozkrzewione.
Podsumowując najbardziej narażone są jęczmień ozimy (przemarza przy -120C do -150C), potem
pszenica, która przemarza przy -180C bez okrywy śnieżnej, oraz wszystkie słabo rozkrzewione rośliny
ozimin, jak w przypadku pszenżyta na ostatnim zdjęciu. Straty są jednak na chwilę obecną trudne do
oszacowania.
W przypadku rzepaku ozimego straty powinny być w ujęciu procentowym mniejsze niż w zbożach
i będą dotyczyły plantacji późno sianych.
II Produkcja zwierzęca
Rynek mleka i żywca wołowego
Sytuacja w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka jest nadal ciężka, po lekkich
wzrostach cen skupu w poprzednich kilku miesiącach, w miesiącu grudniu zanotowano ponowny ich
spadek. Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu mleka w grudniu 2015
roku wyniosła 112,89 zł/1 hl i była niższa o 8,6% niż w grudniu 2014 r. i o 0,3% niższa od ceny
wypłaconej w listopadzie 2015 r.
W woj. pomorskim średnia cena skupu mleka w grudniu 2015 roku wyniosła 110,07 zł/1 hl
i była o 0,05% niższa niż w listopadzie 2015 roku (110,12 zł/1 hl). Niestety, po trzech miesiącach
niewielkich wzrostów, cena mleka znów zaczęła spadać. W dalszym ciągu utrzymuje się
zróżnicowanie zależne od wielkości dostaw i od mleczarni. Ceny kształtują się na poziomie 0,80 zł/l
do 1,2 zł/l. Aby poprawić bilans paszowy i choć w niewielkim stopniu złagodzić skutki suszy rolnicy
kupują produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego.
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Nie ma do tej pory rozporządzenia dotyczącego wsparcia dla rolników z sektora hodowlanego
(producentów mleka i żywca wieprzowego). Nadal jest tylko projekt.
W hodowli bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. Ceny kształtują się na poziomie:
za MBO w granicach od 6,00 zł do 8,00 zł/kg netto, na eksport 8,00 - 9,00 zł netto za 1 kg. Cielęta
w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 800 zł do 1200 zł za 1 szt. Cena jałówek ras
mięsnych do dalszego chowu kształtuje się na poziomie od 11,00 do 13 zł/kg.
Rynek żywca wieprzowego
Początek roku jest niezwykle trudny dla hodowców i producentów świń. Po bardzo trudnym
roku 2015 nic nie zapowiada znacznej poprawy sytuacji. Na początku stycznia ceny żywca
wieprzowego wynosiły od 2,90 zł /kg – do 3,20 zł/kg. W ostatnich dwóch tygodniach nieco wzrosły
o około 0,20 – 0,30 zł/kg i obecnie ceny wahają się od 3,10 zł do 3,75 zł/kg. Najtańszy żywiec
zanotowano w powiecie puckim, najdroższy w sztumskim i człuchowskim. Ten niewielki wzrost cen
nie poprawia sytuacji producentów żywca. Koszty produkcji przez nich ponoszone są nadal wyższe
niż ceny uzyskiwane za żywiec, mimo stosunkowo niskich cen zbóż, nasion roślin strączkowych
i stale obniżających się cen paliwa. W dyskusjach za jedną z przyczyn tego niewielkiego wzrostu ceny
na żywiec wieprzowy uznaje się wzrost ceny euro, przez co sprowadzanie do Polski tuczników do
uboju np. z Litwy stało się mniej opłacalne. Jeśli taka tendencja się utrzyma to może nastąpić wzrost
zainteresowania ubojni krajowym rynkiem.
Na rynku prosiąt coraz mniejsze zainteresowanie obrotem sąsiedzkim z małych gospodarstw
oferujących pojedyncze mioty do sprzedaży. Ceny prosiąt w obrocie targowiskowym i sąsiedzkim w
porównaniu do stycznia ubiegłego roku są niższe o około 10%. (tabela poniżej).
W woj. pomorskim nadal spada liczba stad trzody chlewnej oraz liczebność pogłowia. Według
danych udostępnionych przez ARiMR na dzień 1.01.2016r. w województwie pomorskim
funkcjonowało ( było zarejestrowanych) 14 080 stad utrzymujących łącznie 753 958 tys. świń.
W porównaniu chociażby z 1.10.2015r jest to o 77 stad i 6151 świń mniej.
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Dane ARiMR i obliczenia własne

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres: 18.01-24-01.2016r wg ZSRIR
*Daty podane w tabeli oznaczają końcowy dzień analizowanego tygodnia
(poniedziałek - niedziela).

CENA [zł/kg]
MAKROREGIONY
POLSKA
REGION PÓŁNOCNY
REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
REGION ZACHODNI
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Porównanie cen skupu żywca – ostatnie trzy lata. ( 2013-2015 )

Porównanie ceny prosiąt ze stycznia 2015 i 2016
ZMIANA ROCZNA
Kategoria ceny

Prosięta
ok. 20
kg/szt.

2016-01-24

2015-01-25

Roczna zmiana
ceny w [%]

90,00
170,00
131,22
1 716
972

112,50
170,00
147,08
2 154
1 487

-20,0
0,0
-10,8
-20,3
-34,6

1,96

2,32

-15,5

min. w zł/szt.
max. w zł/szt.
średnia w zł/szt.
Szacunkowa podaż
Szacunkowa sprzedaż
Wsk_war_atmosf.

Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 28.01.2016 r.
Lp. Powiat
1
2
3
4
5

Człuchów
Słupsk
Gdańsk
Tczew
Starogard Gdański

Cena w zł/kg żywca
wieprzowego wołowego
drobiu
3,60-3,70 6,50-7,50
2,90
3,30
7,00
3,40 6,50-7,50
3,50 6,30-7,50
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6
7
8
9
10
11
12
13

Kościerzyna
Chojnice
Kartuzy
Wejherowo
Puck
Kwidzyn
Nowy Dwór Gdański
Sztum

3,30-3,50
3,40
3,30
3,40
3,10
3,30-3,40
3,40
3,75

6,60-8,0
5,50-7,50
7,00
7,00
6,00-7,50
6,40-7,50
6,00-6,80

3,00
-

III. Inne spostrzeżenia, problemy
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło przybliżone terminy naboru wniosków
w ramach PROW 2014-2020. Od dawna oczekiwana „Modernizacja gospodarstw rolnych"
oraz „Premia dla młodych rolników" mają być uruchomione już w marcu.
 Od 10 lutego do 10 marca rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą
mogli składać w OR ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu
ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia
rolniczego.
 Od 15 stycznia do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W 2016 roku uległy zmianie zasady
udzielania dopłat.
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