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GUS podał wstępne szacunki wyników produkcji głównych upraw rolnych w kraju w 2017 

roku. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi to 27,5 mln t, czyli o 2,1 mln t 

(o 8%) więcej od ubiegłorocznych zbiorów. Zbiory rzepaku i rzepiku zostały oszacowane na 

2,7 mln t, czyli o około 23% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. GUS wstępnie szacuje 

powierzchnię uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2017 roku na 7,0 

mln ha, również powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększy się w 

porównaniu do roku ubiegłego i wyniesie około 0,9 mln ha.  
 

W województwie dolnośląskim zbiory zbóż w 2017 są większe niż w 2016 roku o ok. 6%, co 

daje ok. 146 tys. ton ziarna. Szacunkowe zbiory pszenicy ogółem są większe o ok. 5% w 

porównaniu z rokiem poprzednim, przy zbliżonej powierzchni zasiewów. W bieżącym roku 

jęczmień zbierany był z powierzchni o około 3,5 tys. ha większej niż w poprzednim roku. 

Zbiory jęczmienia są o ok. 9,5% większe niż w roku ubiegłym (o ok. 39 tys. ton ziarna). Żyto 

zebrano z powierzchni o ok. 3,4% mniejszej, a zbiór wyszacowano na poziomie o ok. 3% 

wyższym niż w ubiegłym roku. Zbiory rzepaku są o ok. 7% większe niż w ubiegłym roku, 

rolnicy zebrali o ponad 18 tys. ton więcej nasion rzepaku. O 10% wzrósł areał uprawy 

rzepaku. Rzepak zbierany był z powierzchni o około 9 tys. ha większej niż w poprzednim 

roku, przy czym areał uprawy rzepaku jarego spadł o 1/3.  
 

Tabela 1. Porównanie zbiorów wybranych upraw za 2016 i 2017 rok 

  

wyszczególnienie rok 2017 rok 2016 

Dynamika 2016 

= 100% 

  zbiory w t   

pszenica ogółem  1 750 691   1 671 430  104,7 

pszenica ozima  1 564 898   1 491 284  104,9 

pszenica jara  185 793   180 146  103,1 

jęczmień ogółem  449 108   410 111  109,5 

jęczmień ozimy  159 770   129 726  123,2 

jęczmień jary  289 338   280 385  103,2 

rzepak  285 704   267 386  106,9 

jary  906   3 564  25,4 

ozimy  284 798   263 822  107,9 

żyto  142 116   137 502  103,4 

 

Szacunkowe plony zbóż w bieżącym roku są wyższe od ubiegłorocznych i wynoszą średnio 

53,41 dt/ha (w ubiegłym roku było to 51,14 dt/ha). Średni szacunkowy plon zbóż w tym roku 

na Dolnym Śląsku jest wyższy o 2,27 dt/ha od zeszłorocznego. 
 

Według szacunków naszych specjalistów, średni plon pszenicy ogółem wynosi ok. 58,70 

dt/ha i jest o ok. 4% większy od plonu z ubiegłego roku. Tegoroczny szacunkowy plon 

jęczmienia wynosi ok. 51,54 dt/ha i jest o 2,5 dt/ha większy w porównaniu z plonem z 

ubiegłego sezonu. Jęczmień ozimy uzyskał wyższy plon od ubiegłorocznego o 2,4 dt/ha i 

wynosi 55,14 dt/ha, podobnie jęczmień jary, który plonował o 2,26 dt/ha wyżej niż rok 

wcześniej (49,74 dt/ha).  

Szacunkowy plon żyta ogółem w 2017 roku wynosi ok. 38,12 dt/ha i jest wyższy o ok. 2,5 dt 

od plonu z roku ubiegłego  

Spadki plonów odnotowano jedynie w przypadku rzepaku ogółem o ok. 3,3% (co daje średnio 

1 dt mniej na hektarze niż w ubiegłym roku). Największy spadek plonów zanotowano w 

przypadku rzepaku jarego aż 20,6% ( co daje średnio 5,8 dt mniej na hektarze niż w ubiegłym 

roku). 

 



Tabela 2. Porównanie plonów z terenu województwa dolnośląskiego w latach 2016 i 2017  
 

wyszczególnienie rok 2017 rok 2016 

Dynamika 

2016 = 100% 

plony w dt/ha 

pszenica ogółem  58,70   56,46  103,97 

pszenica ozima  60,12   57,85  103,93 

pszenica jara  48,99   47,11  103,99 

jęczmień ogółem  51,54   49,03  105,12 

jęczmień ozimy  55,14   52,74  104,54 

jęczmień jary  49,74   47,48  104,77 

rzepak  29,51   30,50  96,73 

jary  22,65   28,51  79,44 

ozimy  29,54   30,53  96,73 

żyto  38,12   35,62  107,03 

 

Korzystniejsze w tym roku są ceny zbóż oferowane przez podmioty skupujące. Analizując 

ceny skupu na terenie Dolnego Śląska (według danych DODR), w drugim tygodniu września 

2017 roku, za pszenicę konsumpcyjną w skupie przeciętnie uzyskiwano 612 zł/t, podobnie jak 

poprzednim miesiącu, ale prawie o 7% więcej niż przed rokiem. W tym roku różnica między 

ceną pszenicy konsumpcyjnej a paszowej na tonie wynosi 23 zł. 

  

W odniesieniu do analogicznego okresu z 2016 roku jęczmień paszowy podrożał średnio o 

10%, tak więc rolnicy otrzymają średnio o 47 zł więcej za tonę niż w poprzednim roku. 

Średnia cena pszenżyta wynosi 535 zł za tonę i jest o ok. 5% wyższa niż w porównywalnym 

okresie 2016 roku. Mniej korzystne w tym roku są średnie ceny skupu rzepaku i wynoszą 

obecnie 1541 zł za tonę i jest to prawie o 5% mniej niż w ubiegłym roku.  

 

 Oferowane ceny skupu (netto w zł/t)   

 data notowania IX 2016  VIII 2017 IX 2017 

miesięczna 

zmiana cen 

w % 

Dynamika rok 

do roku  

2016 = 100% 

pszenica 

konsumpcyjna 570 617 612 -0,8 107,5 

pszenica paszowa 538 582 589 1,2 109,5 

jęczmień paszowy 463 510 510 -0,1 110,0 

pszenżyto 509 526 535 1,6 104,9 

rzepak 1615 1546 1541 -0,3 95,4 
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