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Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec marca 2016 r. 
 
Dane meteo marzec 2016 

Średnie temperatury na wysokości 2 metrów 
I dekada 3  °C 
II dekada 3,1  °C 
III dekada 5,5  °C 
Średnia miesięczna 3,87  °C 

Opady m-c marzec 2016 
I dekada 1,8 mm 
II dekada 1,2 mm 
III dekada 14,2 mm 
Suma opadów 17,2 mm 

Najwyższa tempera. 28.03.2016 15,8 °C 

Najniższe tempera. 23.03.2016  - 4,1 °C 
 
I Produkcja roślinna 

Trwa szacowanie strat spowodowanych styczniowymi falami mrozu, które wystąpiły na 
początku i w drugiej połowie stycznia. Skala przemrożeń wydaje się ogromna jeśli wziąć pod uwagę 
informacje z raportów BP PODR. W powiecie gdańskim szacuje się, że straty w uprawach pszenicy 
kwalifikujące do zaorania wynoszą 50% podobnie w rzepaku oz. Zaledwie 25% ozimin przetrwało 
w dobrej kondycji. W powiatach nadmorskich np.: wejherowskim straty oszacowano dla głównych 
gatunków ozimin na 30%. W pow. puckim 10% plantacji pszenicy nadaje się do zaorania. Straty 
w zasiewach rzepaku oz. szacuje się na 45%. Region kaszubski gdzie dominuje uprawa pszenżyta 
szacuje, że do przyorania nadaje się 30% plantacji, a kolejne 20% jest w złej kondycji. 
Rozbieżności w ocenie przemrożeń są duże, chociaż warunki pogodowe w styczniu były takie same 
dla całego woj. pomorskiego, (mrozy po -15*C, brak śniegu i trwająca wegetacja roślin do chwili 
wystąpienia mrozów). Rozbieżności mogą potwierdzać, że w rejonie żyznych Żuław wysiano wysoko 
wydajne odmiany pszenicy, ale o niskiej zimotrwałości. Nie tylko niska zimotrwałość odmiany 
decydowała o kondycji roślin po zimie. Wyraźnie widać fragmenty plantacji o różnej kondycji roślin, 
tej samej odmiany, sianej w tym samym terminie. Świadczy to o istotnym wpływie topografii terenu 
i drobnych różnicach w agrotechnice. Wystarczył inny kierunek siewu aby różnice były widoczne. 
Przy dokładniejszej analizie zauważono, że tam gdzie nasiona pszenicy oz. zostały umieszczone płycej 
rośliny lepiej przetrwały mrozy. Jednak o przezimowaniu decyduje zbieg wielu czynników, 
(zmienność glebowa, kierunek siewu itp.) 
Dominuje przekonanie rolników, że na plantacjach o wątpliwej kondycji warto jeszcze zaczekać 
z przesiewaniem lub zaoraniem – wraz z ociepleniem widać poprawę stanu roślin. Na koniec marca 
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jeszcze trudno oszacować straty ozimin. Wiele dużych gospodarstw już dokonało przesiewu, albo 
dosiewu odmian jarych. Na koniec marca wysiano 78% pszenicy jarej, 35% owsa, 25% jęczmienia 
jarego i ok. 9% pszenżyta jarego. 
       
II Produkcja zwierzęca 
Rynek mleka i żywca wołowego 
 Sytuacja w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka jest nadal ciężka i nie ma 
sygnałów, które świadczyłyby, że w najbliższym czasie ulegnie poprawie. Luty to kolejny miesiąc, 
w którym nastąpił spadek cen skupu mleka. Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena 
skupu mleka w lutym 2016 roku wyniosła 109,54 zł/1 hl i była niższa o 9,3% od ceny płaconej 
w lutym 2015 r. i o 2 % niższa od ceny wypłaconej w styczniu 2016 r. W woj. pomorskim średnia 
cena skupu mleka w lutym 2016 roku wyniosła 103,99 zł/1 hl i była niższa o 4,43% od ceny płaconej 
w styczniu 2016 roku (108,81 zł/1 hl). Zarówno w skali kraju jak i województwa w 2015 roku w 
porównaniu z rokiem 2014 nastąpił wzrost produkcji mleka, a to niestety ma znaczący wpływ na jego 
cenę.  W dalszym ciągu utrzymuje się zróżnicowanie zależne od wielkości dostaw i od mleczarni. 
Ceny kształtują się na poziomie 0,70 zł/l do 1,14 zł/l.  

W hodowli bydła mięsnego sytuacja cenowa nie zmieniła się. Ceny za MBO  kształtują się na 
poziomie od 6,00 zł do 7,80 zł/kg netto. Cielęta w obrocie pomiędzy gospodarstwami osiągają cenę od 
800 zł do 1400 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 
W miesiącu marcu nieco wzrosły ceny żywca wieprzowego od około 0,20zł do 0,40 zł za 1 kg. 
i obecnie ceny wahają się od 3,30 do 4,17 zł/kg. Przeciętnie rolnicy otrzymują 3,70 zł za 1kg. 
Najtańszy żywiec zanotowano w powiecie puckim – 3,30zł/kg, najdroższy w sztumskim, następnie 
chojnickim, tczewskim i starogardzkim. 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, również śruty sojowej, nasion roślin strączkowych. Od 18 lutego do 18 
marca trwał nabór wniosków o nadzwyczajne wsparcie producentów żywca wieprzowego i mleka. 
Dopłata będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków.  Zainteresowanie tą dopłatą było wśród 
producentów trzody duże.  
10.03.2016 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
POLSUS wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela 
w sprawie złej sytuacji w branży. Wskazuje w nim na bardzo duży spadek pogłowia loch w Polsce 
i zwiększający się import prosiąt.  Zarząd postuluje o pilne zajecie się sprawą i podjęcie szeregu 
kroków między innymi uporządkowanie prawa i procedur związanych z budową budynków chlewni, 
obowiązkowego wprowadzenia do umów kontraktacyjnych elementu cenowego, uporządkowanie 
rynku zbóż, wprowadzenie konieczności wyróżnienia i oznaczenia mięsa i produktów pochodzących 
w całości z cyklu produkcji w Polsce, odstąpienia od wprowadzenia zakazu stosowania GMO 
w paszach oraz dopuszczenie  stosowania mączek pochodzenia zwierzęcego (mięsno-kostnych). 
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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 ubiegłego roku są niższe i obecnie kształtują się na poziomie 220 – 250 zł/para.  
 
Najnowsze notowania z MRiRW ZSRIR 

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

  CENA [zł/kg] 
MAKROREGIONY 2016-03-27 2016-03-20 

POLSKA 4,31 4,34 
REGION PÓŁNOCNY 4,32 4,33 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,35 4,40 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,32 4,38 

REGION ZACHODNI 4,24 4,26 
 
Ceny żywca (netto) w woj. pomorskim 31.03.2016 r. 

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

1 Człuchów 3,80 7,20 - 
2 Słupsk - - 3,60 
3 Gdańsk 3,40 7,00 - 
4 Tczew 3,90 6,5-7,5 - 
5 Starogard Gdański 3,60-3,90 5,50-6,50 - 
6 Kościerzyna 3,50-3,70 6,60-7,50 - 
7 Chojnice 3,90 5,50-7,50 - 
8 Kartuzy 3,40 7,00 3,60 
9 Wejherowo 3,60 7,00 - 

10 Puck 3,30 - - 
11 Kwidzyn 3,60 6,00-7,00 - 
12 Nowy Dwór Gdański 3,60 6,50-7,50 - 
13 Sztum 4,17 6,00-6,80 - 

 
III. Inne spostrzeżenia, problemy 
 
 Zakończono nabór wniosków pomocowych dla producentów mleka i żywca wieprzowego. 

Nabór ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 
 15 marca rozpoczęła się kampania wnioskowa na dopłaty bezpośrednie za 2016 r. 
 Na konta rolników wpływają płatności bezpośrednie za 2015 rok, znaczna część rolników nie 

otrzymała dopłat bezpośrednich w zamian otrzymują pisma z AR i MR o przedłużeniu 
terminu rozpatrzenia wniosków do 15 maja br. 

 Dużym zainteresowaniem cieszy się działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”.  
 Banki uruchomiły kredyty preferencyjne. 
 Doradcy PODR są członkami  komisji klęskowych, które szacują szkody spowodowane 

mrozami. 


