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Notowania
CenyRolnicze.pl | 14 grudnia 2020

PSZENICA KONSUMPCYJNA
Średnia cena zł/t: 812,27
MIN - MAX: 740,00 - 890,00

ŻYTO KONSUMPCYJNE
Średnia cena zł/t: 566,47
MIN - MAX: 490,00 - 650,00

JĘCZMIEŃ BROWARNY
OWIES KONSUMPCYJNY
Średnia cena zł/t: 648,33
Średnia cena zł/t: 555,71
MIN - MAX: 600,00 - 860,00
MIN - MAX: 480,00 - 650,00

PSZENICA PASZOWA
Średnia cena zł/t: 761,52
MIN - MAX: 720,00 - 830,00

ŻYTO PASZOWE
Średnia cena zł/t: 528,75
MIN - MAX: 460,00 - 620,00

PSZENŻYTO
Średnia cena zł/t: 651,41
MIN - MAX: 600 - 760

JĘCZMIEŃ PASZOWY
Średnia cena zł/t: 636,25
MIN - MAX: 590,00 - 720,00

GROCH
Średnia cena zł/t: 911,50
MIN - MAX: 800,00 - 980,00

ŁUBIN ŻŁÓTY
Średnia cena zł/t: 927,50
MIN - MAX: 900,00 - 980,00

ŁUBIN WĄSKOLISTNY
Średnia cena zł/t: 969,00
MIN - MAX: 800 - 1 100

BOBIK
Średnia cena zł/t: 929,00
MIN - MAX: 880,00 - 980,00

RZEPAK
Średnia cena zł/t: 1 743,08
MIN - MAX: 1 640 - 1 820

KUKURYDZA
Średnia cena zł/t: 725,83
MIN - MAX: 660,00 - 820,00

MLEKO
Średnia cena zł/l: 1,56
MIN - MAX: 1,44 - 1,54

ŻYWIEC WIEPRZOWY
Średnia cena zł/kg: 3,58
MIN - MAX: 3,00 – 4,10

MATF Pszenica
210,50 €/t

MATF Kukurydza
191,00 €/t

Strona | 3

Czasowe zezwolenie stosowania dwóch zapraw w buraku cukrowym
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 07.12.2020 | fot. T. Klejdysz
Minister rolnictwa zezwolił na wprowadzenie do obrotu dwóch zapraw z grupy
neonikotynoidów w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania skośnika buraczaka.
Mowa o preparatach: Cruiser SB 600 FS i Montur Forte 230 FS.
Pod obydwoma zezwoleniami podpisał się z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Ryszard Bartosik - Sekretarz Stanu w resorcie rolnictwa.
Czytaj dalej…

Puda: Być może lepiej będzie, jeśli projekt ustawy o ochronie zwierząt byłby
rządowy
Farmer.pl | Autor: PAP | 07.12.2020 | Fot. MRiRW
Być może lepiej będzie, jeśli projekt ustawy o ochronie zwierząt byłby projektem
rządowym, mógłby wówczas podlegać szerokim konsultacjom - ocenił w poniedziałek w
Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Grzegorz Puda.
Pytany o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która wzbudziła kontrowersje i która
nie opuściła parlamentu, minister zwrócił uwagę, że nowela ta została poparta w
parlamencie przez różne siły, co już było wartością, bo okazało się, że możliwa jest
współpraca różnych ugrupowań. Czytaj dalej…

Puda o negocjacjach ws. unijnego budżetu: jestem dobrej myśli
Farmer.pl | Autor: PAP | 07.12.2020 | fot. MRiRW
W resorcie rolnictwa trwają przygotowania do nowej perspektywy finansowej w
pierwotnie zakładanej wersji, choć jesteśmy gotowi na różne scenariusze - mówił w
poniedziałek minister rolnictwa Grzegorz Puda. Dodał, że jest dobrej myśli co do
negocjacji ws. unijnego budżetu. Na czwartek i piątek, podczas szczytu Rady
Europejskiej zaplanowana jest kolejna tura negocjacji budżetowych w UE. Polska i
Węgry zapowiedziały weto do projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 20212027 w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków
unijnych z kwestią praworządności. Czytaj dalej…

Pomoc po koronawirusie z PROW będzie wypłacona w tym miesiącu
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 10.12.2020 | fot. MRiRW
Zapewniła o tym dzisiaj w Sejmie wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.
Poseł Jan Łopata określił dziś w Sejmie sytuację w rolnictwie jako katastrofalną i pytał o
możliwość wykorzystania środków dostępnych z PROW – wiążąc trudności z
wydatkowaniem dostępnej puli z sytuacją kadrową w ARiMR, którą to instytucję – jak
twierdził – PiS zawłaszczyło. Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka poinformowała, że
zakontraktowano 73 proc. środków dostępnych z PROW, 32,5 mld zł wypłacono, zasada
N+3 pozwala wydatkować środki do 2023 roku. Czytaj dalej…
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Rolnictwo przyjazne klimatowi – czy to się uda?
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 07.12.2020 | fot. shutterstock
O to, aby udało się osiągnąć neutralność klimatyczną w rolnictwie będą zabiegać
członkowie świeżo zawiązanej apolitycznej platformy „Rolnictwo przyjazne klimatowi”.
Spotkanie inaugurujące działalność tej nieformalnej grupy, z udziałem przedstawicieli
polityki, administracji rządowej, rolników oraz organizacji związanych z rolnictwem i
produkcją rolną odbyło się na początku grudnia. Inicjatorem tej idei jest Koalicja
Klimatyczna. Przygotowany przez tę organizację raport „Wpływ zmiany klimatu na
bezpieczeństwo żywnościowe Polski” jednoznacznie pokazuje, że skutki zmiany klimatu
i wiele związanych z tym zjawisk klimatycznych i pogodowych, które oddziałują na
produkcję żywności, już dziś prowadzą do destabilizacji rynków rolnych. Czytaj dalej…

Drogie euro staje się problemem dla unijnych eksporterów pszenicy
Cenyrolnicze.pl | Redakcja | 07.12.2020 |
Fundusze hedgingowe redukowały nadal swoje długie pozycje w amerykańskich
zbożach i soi w piątek. Liderem przecen była w Chicago pszenica, która potaniała w
minionym tygodniu o 5%. Po ok. 2% straciły w tym czasie kontrakty na soję i kukurydzę.
Pszenica traci na wartości pod presją już rekordowych i nadal rosnących prognoz
globalnych zbiorów w tym sezonie.
Na półkuli północnej uprawy pszenicy ozimej wchodzą w okres zimowy, a ich stan jest
mocno zróżnicowany. W Rosji i USA ponad połowa upraw jest w złym stanie, ale np. we
Francji aż 96% zasiewów jest dobra lub doskonała. Czytaj dalej…

Wytwórnie pasz ograniczają zakup pszenicy na rzecz kukurydzy
Farmer.pl | Autor: MT | 08.12.2020 | fot. Pixabay
- Zapotrzebowanie na ziarno ze strony krajowych przetwórców pozostaje umiarkowane.
Przedmiotem handlu w dalszym ciągu jest głównie ziarno kukurydzy. Bardzo wysokie
ceny pszenicy powodują, iż wytwórnie pasz ograniczają jej zakupy na rzecz kukurydzy
właśnie – mówi dla farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.
Z szacunków Izby wynika, że w skali kraju do zbioru pozostało jeszcze około 15 proc.
plantacji. A same żniwa kukurydziane mogą potrwać do połowy grudnia. Czytaj dalej…

Ile kosztuje roboczogodzina serwisu?
Farmer.pl | Autor: Adam Ładowski | 08.12.2020 | fot. kh
Cennik usług serwisowych w autoryzowanych punktach sprzedaży wśród wielu
użytkowników maszyn rolniczych budzi paniczny strach. Na forach internetowych krążą
legendy, kto i ile zapłacił za to i owo w serwisie producenta. Postanowiliśmy sprawdzić,
ile za roboczogodzinę bierze autoryzowany serwis. Na koszty usługi serwisowej
wykonywanej w autoryzowanych punktach producenta maszyn wpływa kilka
czynników, a są nimi głównie: cena użytych części zamiennych, ilość roboczogodzin
przeznaczona na daną operację serwisową, cena za roboczogodzinę w zł. ustalona w
danym serwisie. Czytaj dalej…
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Debata o polskim rolnictwie w Senacie
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | Dodano: 11-12-2020 16:28 | Fot. Senat
Jedynie we wstępnych założeniach – apolityczna - Debata "Stan i perspektywy polskiego
rolnictwa w dobie kryzysu gospodarczego" została organizowana 11 grudnia br. przez
Sztab Kryzysowy Rolników w Senacie RP. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele
organizacji branżowych reprezentujących sektory polskiej gospodarki rolnej. Na Sali
obrad zabrakło niestety przedstawicieli rządu. Debatę otworzył Marszałek Senatu prof.
Tomasz Grodzki. - Wszystkim nam, nie tylko rolnikom, powinno zależeć aby ta gałąź
gospodarki była na tyle ochroniona i obroniona przed skutkami pandemii, abyśmy
wszyscy tego negatywnie nie odczuli – stwierdził na wstępie prof. Tomasz Grodzki,
Marszałek Senatu. Czytaj dalej…

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: wyraźna obniżka średnich
cen pszenicy i kukurydzy
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 08.12.2020 |
Aktualnie na rynku skupu zbóż panują umiarkowane relacje handlowe. Rolnicy nie
kwapią się ze sprzedażą, a kupujący też nie wykazują większej aktywności. Pierwsi
czekają zapewne na wyższe ceny, a ci drudzy wprost przeciwnie. W okresie
przedświątecznym powinno jednak dojść do większej liczby transakcji. Największy ruch
panuje w obrocie kukurydzą.
Większy ruch w handlu kukurydzą stymulują paszarnie, które kupują to ziarno kosztem
droższej pszenicy. Czytaj dalej…

Zakaz sprzedaży ziemi państwowej w kolejnych pięciu latach. Rolnicy nie są
zadowoleni
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 08.12.2020 |
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wyraził swoją opinię odnośnie projektu
ustawy o przedłużeniu zakazu sprzedaży ziemi państwowej. Opinia ta jest negatywna. Kuriozalnym wydaje się być stwierdzenie przytoczone w uzasadnieniu przez
projektodawcę, że „dzierżawa cieszy się znacznie większym zainteresowaniem wśród
rolników indywidualnych niż sprzedaż”. Trzeba naprawdę wznieść się na wyżyny
intelektu, aby coś takiego wymyślić w sytuacji, kiedy obowiązuje ustawowy zakaz
sprzedaży gruntów państwowych – czytamy w stanowisku samorządu rolniczego.
Czytaj dalej…

Michał Kołodziejczak: Na ministra dali nam idiotę
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 08.12.2020 |
- Ministerstwo rolnictwa odwiedzimy szybciej z taczką gnoju niż z jakimkolwiek
dokumentem. Rozmowy z ludźmi, którzy nie rozumieją polskiego rolnictwa i chcą się go
uczyć w trakcie kryzysu, to jest niepoważne podejście rządu i premiera. Jeżeli premier
zdecydował się na takiego ministra, to niech teraz weźmie za niego odpowiedzialność i
niech z nami porozmawia – nawołuje lider Agro Unii, Michał Kołodziejczak.
Lider Agro Unii podsumował wczoraj na portalu Onet.pl sobotni protest rolników w
Warszawie. Czytaj dalej…
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Górka cenowa zbóż się skończyła? Zaczęły się spadki
Farmer.pl | Autor: MT/HJ | 09.12.2020 | fot. Pixabay
Po kilkutygodniowych zwyżkach cen, zarówno w skupach, jak i na giełdach, przyszły
obniżki. Najbardziej potaniała pszenica. Jeszcze niedawno tona pszenicy konsumpcyjnej
kosztowała maksymalnie blisko, a w portach ponad - 900 zł netto. Teraz ta cena się
obniżyła, średnia oscyluje wokół 800 zł. Firmy skupowe same przyznają, że w czasie
„górki” cenowej podpisali wiele umów, ale „ruch w interesie” zaczął się dopiero wtedy,
kiedy cena surowca zaczęła spadać. Rolnicy czekali ze sprzedażą płodów rolnych, bo
liczyli na jeszcze wyższe ceny. Niestety wielu z nich się „przeliczyło” i teraz sprzedają
surowiec, bo nadal cena jest korzystna. Ale część sprzedała też wcześniej. Czytaj dalej…

Minister Puda wznowił rozmowy w ramach Porozumienia Rolniczego
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 09.12.2020 | Fot. FB MRiRW
W jaki sposób można podnieść konkurencyjność polskiego mięsa na rynku europejskim
i światowym? Między innymi to zagadnienie było przedmiotem środowego spotkania
Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa z przedstawicielami Porozumienia Rolniczego i
organizacji należących do Copa-Cogeca. Minister rolnictwa Grzegorz Puda wznowił
spotkania z rolnikami w ramach Porozumienia Rolniczego. - Było to spotkanie nie tylko
bardzo oczekiwane i potrzebne, ale w jego ramach odbyły się bardzo merytoryczne i
dobre dla rolników rozmowy – podkreślił na wstępie minister Puda. - Udało nam się
wypracować takie stanowiska, które będą realizowane – dodał. Czytaj dalej…

Scalanie gruntów nie jest potrzebne?
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 09.12.2020 | fot. Magdalena Smolnicka z Pixabay
Ostateczna decyzja, czy skorzystać z uprawnienia do składania wniosku o scalenie,
została pozostawiona uznaniu danego inwestora. Jednak GDDKIA nie występuje jako
inwestor z wnioskami o wszczęcie z urzędu postępowań scaleniowych i wymiennych.
Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że postępowania scaleniowe wszczynane są
przez GDDKiA stosunkowo rzadko, chociaż GDDKiA ma na ten cel środki. Jednak, jak
wynika z odpowiedzi udzielonej na wystąpienie RPO, p.o. generalnego dyrektora DKIA
Tomasz Żuchowski nie widzi potrzeby zmian w tym zakresie. Czytaj dalej…

Dostępność pracowników sezonowych na wiosnę 2021- czego możemy się
spodziewać?
Farmer.pl | Autor: SadyOgrody.pl | 09.12.2020 | fot. Shutterstock
Czy na początku 2021 roku mogą się nasilić problemy z dostępnością pracowników
sezonowych? Czy producenci owoców i warzyw powinni przygotować się i wcześniej
zadbać o zezwolenia dla pracowników zza granicy? O przewidywanej dostępności
pracowników sezonowych w zbliżającym się nowym roku mówi Andrzej Anasiak, prezes
Timberworks. Jaka jest obecnie przewidywana dostępność pracowników na 2021 rok ?
To bardzo dobre pytanie, które pojawia się zawsze po zakończeniu sezonu. Pozornie
niebezpieczeństwa braku pracowników sezonowych na dziś nie widać. Czytaj dalej…
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ZAŁĄCZNIK
Czasowe zezwolenie stosowania dwóch zapraw w buraku cukrowym
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 07.12.2020 | fot. T. Klejdysz
Minister rolnictwa zezwolił na wprowadzenie do obrotu dwóch zapraw z grupy
neonikotynoidów w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania skośnika buraczaka.
Mowa o preparatach: Cruiser SB 600 FS i Montur Forte 230 FS.
Pod obydwoma zezwoleniami podpisał się z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Ryszard Bartosik - Sekretarz Stanu w resorcie rolnictwa.
- Na podstawie art. 53 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.
Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony
roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900, z późn. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowego Związku
Plantatorów Buraka Cukrowego zezwalam na wprowadzanie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie
buraka cukrowego w celu zwalczania skośnika buraczaka w okresie od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 1 maja 2021 r.
środka ochrony roślin Cruiser SB 600 FS zawierającego substancję czynną tiametoksam produkcji Syngenta – czytamy
w zezwoleniu podpisanym 1 grudnia. Podobny dokument został wydany też dla preparatu Montur Forte 230 FS
zawierającego substancje czynne: imidachlopryd i beta-cyflutrynę produkcji Bayer.
Środki mogą być stosowane wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania, zgodnie z systemem
ESTA.
Zalecana dawka: Cruiser SB 600 FS 25 ml + Force 20 CS 30 ml/jednostkę siewną nasion otoczkowanych. A całkowity
areał uprawy buraka cukrowego, na którym przewidywane jest wysianie zaprawionych ww. środkiem nasion – 40
000 ha.
Maksymalna/zalecana dawka dla Montur Forte 230 FS to: 100 ml/1 jednostkę siewną nasion. Areał uprawy buraka
cukrowego to również 40 000 ha.
O zatwierdzenie tych zapraw wnioskował 9 listopada 2020 r. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego
(KZPBC), który wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, na
okres do 120 dni, w sezonie 2021 r. w celu kontrolowanego i ograniczonego zastosowania w uprawie buraka
cukrowego przeciwko następującym szkodnikom: skośnikowi buraczakowi i szarkowi komośnikowi. 18 listopada 2020
r. KZPBC ograniczył zakres wniosku do zwalczania skośnika buraczaka.
To już trzeci rok, kiedy zaprawy w buraku cukrowym uzyskały czasowe zezwolenie.
- W uzasadnieniu strona wskazała na pojawienie się w uprawie buraka cukrowego nowego szkodnika, tj. skośnika
buraczaka. W 2019 r. jego obecność odnotowana została w woj. dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim.
Uszkodzenia spowodowane przez tego szkodnika stwierdzono nawet w 80% roślin. Natomiast w 2020 r. jego
występowanie stwierdzono w województwie wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, kujawsko pomorskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Tempo w jakim rozprzestrzenia się ten szkodnik stwarza zagrożenie
dla upraw w całym kraju – napisał w uzasadnieniu Związek.
- Wg KZPBC aktualnie w całym kraju dostarczane do cukrowni buraki charakteryzują się bardzo słabą jakością
technologiczną a średnia zawartość cukru jest najniższa w historii (w 2020 r. średnia dotychczasowych dostaw
wynosi 15%, podczas gdy średnia z ostatnich 5 lat wynosi 17,25%). Znaczny procent dostaw charakteryzuje się
zawartością poniżej 13%, a przy zawartości poniżej 14% cukrownie nie mają obowiązku przyjąć buraków do przerobu
z uwagi na fakt, że surowiec nie spełnia podstawowych kryteriów jakościowych. Plon korzeni i cukru jest znacznie
niższy od średniej wieloletniej. Masowy i gwałtowny przyrost liczebności skośnika buraczaka oraz jego migracja w
kierunku północno - wschodnim stwarza zagrożenia dla uprawy buraka cukrowego na trenie kraju. Brak możliwości
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ograniczenia jego występowania przyczyni się do jeszcze większego zmniejszenia plonów i pogorszenia jakości
technologicznej buraków. Brak skutecznych metod ochrony powoduje, że rolnicy muszą przesiewać plantacje lub je
zaorywać i uprawiać inne rośliny w miejscu buraków. Wg KZPBC w latach 2019-2020 liczba gospodarstwa, w których
uprawiane były buraki zmniejszyła się w znacznej części z uwagi na brak skutecznej ochrony tej uprawy. Istnieje
realne zagrożenie rezygnacji kolejnej grupy rolników z uprawy buraka cukrowego. Brak możliwości skutecznej
ochrony plantacji powoduje, że w wielu przypadkach produkcja staje się nieopłacalna. W przypadku rezygnacji z
uprawy następować będzie dalsza degradacja gleb w rejonach dotychczasowej uprawy buraka (roślina ta zaliczana
jest do najbardziej plonotwórczych). W 2020 r. cukrownie nie wykonają założonych planów kontraktacyjnych –
czytamy w uzasadnieniu.
Instytut Ochrony Roślin –PIB w Poznaniu w opinii z dnia 24 listopada 2020 r. potwierdził, rozprzestrzenianie się w
Polsce skośnika buraczaka, który powoduje znaczne szkody na plantacjach buraka cukrowego wpływając na
wysokość plonu cukru, straty na skutek odtwarzania ulistnienia oraz procesów gnilnych zachodzących w
uszkodzonych korzeniach. Stosowane metody niechemiczne nie wpłynęły na ograniczenie zagrożeń powodowanych
przez gąsienice skośnika buraczaka. Instytut wskazał, że newralgicznym momentem w walce ze szkodnikiem jest
eliminacja jego pierwszych pokoleń, których liczebność jest niewielka, jednak decydująca o wzroście liczebności jego
populacji i szkodliwości dla uprawy w późniejszych fazach tego szkodnika.
Co ciekawe, biorąc pod uwagę zasadę ostrożności oraz konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony
środowiska, przy braku dowodów na możliwość bezpiecznego, akceptowalnego z punktu widzenia ochrony
środowiska zastosowania środków Minister Klimatu i Środowiska negatywnie zaopiniował wniosek KZPBC.
Jednocześnie Minister KiŚ podkreślił, że przedstawiona przez niego opinia nie jest wiążąca dla organu
rozstrzygającego o wydaniu zezwolenia, ale podlega swobodnej ocenie wraz z pozostałym materiałem
zgromadzonym w sprawie.
Analizując powyższe Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdził, co następuje.
- Należy jednak zauważyć, iż jednocześnie przepisy rozporządzenia nr 1107/2009 w art. 53 stanowią iż, „w drodze
odstępstwa od art. 28 w szczególnych okolicznościach państwo członkowskie może zezwolić, na okres
nieprzekraczający 120 dni na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w celu ograniczonego i
kontrolowanego stosowania, w przypadku gdy takie działanie okazuje się niezbędne z powodu niebezpieczeństwa,
któremu nie można zapobiec za pomocą innych rozsądnych działań”. Przepisy te wskazują więc, iż w sytuacji
nadzwyczajnej w ochronie roślin, istnieje możliwość na wprowadzenie do obrotu w celu stosowania środka ochrony
roślin niespełniającego wymagań określonych w przepisach rozporządzenia nr 1107/2009. Zatem w takim przypadku
mogą być dopuszczone środki zawierające zarówno zatwierdzone, jak i niezatwierdzone przez Komisję Europejską do
stosowania substancje czynne. Należy więc pokreślić, iż w przypadku wniosków złożonych w trybie art. 53
rozporządzenia nr 1107/2209 punktem wyjściowym ich oceny jest zagrożenie dla upraw ze strony organizmów
szkodliwych – stwierdził minister rolnictwa.
Zamknij >
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Puda: Być może lepiej będzie, jeśli projekt ustawy o ochronie zwierząt byłby rządowy
Farmer.pl | Autor: PAP | 07.12.2020 | Fot. MRiRW
Być może lepiej będzie, jeśli projekt ustawy o ochronie zwierząt byłby projektem
rządowym, mógłby wówczas podlegać szerokim konsultacjom - ocenił w poniedziałek w
Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Grzegorz Puda.
Pytany o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która wzbudziła kontrowersje i która
nie opuściła parlamentu, minister zwrócił uwagę, że nowela ta została poparta w
parlamencie przez różne siły, co już było wartością, bo okazało się, że możliwa jest
współpraca różnych ugrupowań.
- Jeśli chodzi o dalsze plany, to zobaczymy. Wszyscy wiedzą, że projekt był projektem
poselskim, a poseł wnioskodawca, czyli Grzegorz Puda został ministrem rolnictwa, w związku z tym musimy się
zastanowić nad jego innym procedowaniem. Może lepiej będzie, aby on był ustalany w ramach prac rządowych powiedział minister rolnictwa.
Gdyby kolejny projekt dotyczący ochrony zwierząt był projektem rządowym - dodał Puda - proponowane rozwiązania
byłyby "opiniowane i szeroko konsultowane", bo, jak przyznał, choć to dobra propozycja "dobrze byłoby ją
skonsultować z wieloma jeszcze organizacjami".
- Jeżeli będzie taka decyzja kierownictwa, w tym kierunku będziemy mogli zmierzać - powiedział minister rolnictwa.
Zaproponowana przez PiS tzw. piątka dla zwierząt to przepisy zawarte w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt,
m.in. zakazujące hodowli zwierząt na futra i ograniczające ubój rytualny. Rozwiązania te wywołały protesty
środowisk rolniczych. Senat wprowadził do nowelizacji poprawki, ale nie zostały one poddane pod głosowanie w
Sejmie, a więc nie mógł zakończyć się jej proces legislacyjny. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że będzie kolejny
projekt w tej sprawie, "szeroka ustawa zapewniająca dobrostan zwierząt".
We wrześniu 15 posłów PiS zostało zawieszonych w prawach członka partii po głosowaniu, mimo dyscypliny
partyjnej, przeciwko projektowi "piątki dla zwierząt". Był wśród nich ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof
Ardanowski, który w efekcie odszedł ze stanowiska. W listopadzie jeden z zawieszonych, poseł Lech Kołakowski
ogłosił, że występuje z PiS. Niezależnie od tego cała piętnastka, włącznie z Ardanowskim i Kołakowskim, została
przywrócona w prawach członków partii.
Zamknij >
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Puda o negocjacjach ws. unijnego budżetu: jestem dobrej myśli
Farmer.pl | Autor: PAP | 07.12.2020 | fot. MRiRW
W resorcie rolnictwa trwają przygotowania do nowej perspektywy finansowej w
pierwotnie zakładanej wersji, choć jesteśmy gotowi na różne scenariusze - mówił w
poniedziałek minister rolnictwa Grzegorz Puda. Dodał, że jest dobrej myśli co do
negocjacji ws. unijnego budżetu.
Na czwartek i piątek, podczas szczytu Rady Europejskiej zaplanowana jest kolejna tura
negocjacji budżetowych w UE. Polska i Węgry zapowiedziały weto do projektu
wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 w związku z rozporządzeniem
dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.
Puda pytany w Polskim Radio 24 o to, ku któremu rozwiązaniu się skłania - weto czy kompromisowi, odpowiedział, że
niezależnie od tego, co się stanie, w resorcie rolnictwa trwają przygotowania do nowej perspektywy finansowej w
pierwotnie zakładanej wersji. - Przygotowujemy się tak, by nowa perspektywa przyniosła rolnikom wiele korzyści,
aby mali i średni rolnicy mogli z tej perspektywy skorzystać - podkreślił.
- Niezależnie od tego, co przyniosą najbliższe dni, musimy działać tak, by w jak największym stopniu udało nam się
przygotować. Jesteśmy gotowi na różne scenariusze. Natomiast na dziś przygotowujemy się tak, jakby te środki
finansowe, o których mówimy, jakby ta sytuacja prowadziła w kierunku, który wszyscy chcemy. Osobiście uważam,
że w końcu do jakiegoś kompromisu dojdzie - ocenił Puda.
Zapytany, na ile zagrożone byłyby środki dla polskiego rolnictwa w przypadku ewentualnego weta i prowizorium
budżetowego, odparł, że jest to obszar, o którym, niewiele wiemy. - Nie wiemy, jak by się to miało odbywać, na
jakich warunkach miałoby to być procedowane. W związku z tym najlepiej jest robić to, co się potrafi, czyli
przygotowywać się do tego, jakby ta sytuacja miała być w pierwotnej wersji. Oczywiście gdyby się coś miało zmienić,
będziemy musieli te kierunki zmodyfikować. Ale jestem dobrej myśli - powiedział.
Dodał, że jest w kontakcie z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. - Myślimy, w jakim
kierunku będziemy podążać. Polska, jak i inne kraje ma tu duże wsparcie ze strony komisarza Wojciechowskiego zaznaczył minister rolnictwa.
Pytany o zarzuty PSL, że nie reaguje na problemy rolników takie, jak transporty do Polski trzody chlewnej
niewiadomego pochodzenia, Puda stwierdził, że to nie jest prawda. - Jeśli chodzi o trzodę chlewną, jesteśmy w
stałym kontakcie ze służbami. Podczas akcji rolników zostały zatrzymane dwa transporty trzody chlewnej. Po naszej
kontroli okazało się, że to są transporty, które wjechały do Polski zgodnie z przepisami prawa unijnego. Mamy
wspólny rynek rolny w ramach krajów UE i tak samo, jak transporty z UE do Polski wjeżdżają, tak samo te transporty
z Polski wyjeżdżają - zaznaczył.
Przypomniał też, że rząd przygotował wsparcie finansowe dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem
wywołanym przez COVID-19, które obejmowało różne sektory produkcji rolnej, m.in. hodowlę trzody chlewnej.
Dodał, że w ubiegłym tygodniu resort ogłosił wsparcie dla producentów trzody chlewnej, którzy produkują w cyklu
otwartym.
Zamknij >
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Pomoc po koronawirusie z PROW będzie wypłacona w tym miesiącu
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 10.12.2020 | fot. MRiRW

Zapewniła o tym dzisiaj w Sejmie wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.
Poseł Jan Łopata określił dziś w Sejmie sytuację w rolnictwie jako katastrofalną i pytał o
możliwość wykorzystania środków dostępnych z PROW – wiążąc trudności z
wydatkowaniem dostępnej puli z sytuacją kadrową w ARiMR, którą to instytucję – jak
twierdził – PiS zawłaszczyło.
Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka poinformowała, że zakontraktowano 73 proc.
środków dostępnych z PROW, 32,5 mld zł wypłacono, zasada N+3 pozwala wydatkować
środki do 2023 roku. Poziom wydatkowania nie niesie ryzyka, że nie wykorzystamy
dostępnych środków. Środki będą zakontraktowane w najbliższym czasie, wiele umów dotyczy płatności
obszarowych. Rolnicy mieli trudności w gromadzeniu potrzebnych dokumentów ze względu na pandemię, co
wymagało zmiany terminów. Poza tym część środków (2 proc. alokacji) będzie wypłacona jako pomoc po
koronawirusie w ramach nowego działania PROW, będącego rekompensatą za utracone dochody i zachętą do
utrzymania działalności. Środki zostaną wypłacone rolnikom w tym miesiącu. Wpłynęło 195 608 wniosków o
Poseł Marek Sawicki, były minister rolnictwa, dopytywał o to, dlaczego wypłacono rolnikom tylko połowę
dostępnych z PROW środków i domagał się skrócenia biurokracji. Poseł Stefan Krajewski chciał wiedzieć, czy
pracownicy agencji dostali wynagrodzenia za nadgodziny i pytał o przekazywanie wiedzy o Zielonym Ładzie.
Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka zapewniła, że pieniądze będą wydane, a wydatki inwestycyjne muszą być
rozłożone w czasie. Przedłużono terminy składania dokumentów w ramach "Modernizacji" ze względu na trudności
związane z pandemią. Zapowiedziała odpowiedź na piśmie w sprawie nadgodzin. Trwają prace nad przygotowaniem
Zielonego Ładu - wczoraj było spotkanie z Porozumieniem Rolniczym, trwają też rozmowy z organizacjami
branżowymi – tak, aby potem przekazać uwagi do Komisji Europejskiej.
Zamknij >
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Rolnictwo przyjazne klimatowi – czy to się uda?
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 07.12.2020 | fot. shutterstock
O to, aby udało się osiągnąć neutralność klimatyczną w rolnictwie będą zabiegać
członkowie świeżo zawiązanej apolitycznej platformy „Rolnictwo przyjazne klimatowi”.
Spotkanie inaugurujące działalność tej nieformalnej grupy, z udziałem przedstawicieli
polityki, administracji rządowej, rolników oraz organizacji związanych z rolnictwem i
produkcją rolną odbyło się na początku grudnia. Inicjatorem tej idei jest Koalicja
Klimatyczna. Przygotowany przez tę organizację raport „Wpływ zmiany klimatu na
bezpieczeństwo żywnościowe Polski” jednoznacznie pokazuje, że skutki zmiany klimatu
i wiele związanych z tym zjawisk klimatycznych i pogodowych, które oddziałują na
produkcję żywności, już dziś prowadzą do destabilizacji rynków rolnych.
- Jeżeli nie będziemy szybko i skutecznie zmierzać do osiągnięcia neutralności klimatycznej i ograniczenia zmiany
klimatu, zasięg jej oddziaływania będzie dramatycznie wzrastać potęgując zagrożenia dla bezpieczeństwa
żywnościowego w skali globalnej i krajowej – uważa współautor raportu, dr hab. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW.
Resort rolnictwa dostrzega konieczność silniejszego uwzględniania zagadnienia zmiany klimatu w polityce rolnej. Jak
informowała w czasie spotkania Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w ministerstwie, już
obecnie są wdrażane instrumenty, które mają wspierać redukcję emisji GHG z rolnictwa oraz jego adaptacje do
zachodzących zmian. Większa ilość instrumentów zostanie zaproponowana w nowym Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Jego założenia będą prezentowane przez MRiRW na początku 2021 r. Dyrektor Dobrzyńska poleciła też
lekturę publikacji o zarządzaniu wodą w rolnictwie, przygotowaną w resorcie rolnictwa.
Poseł Anita Sowińska podkreśliła w czasie inauguracji platformy, że warto rozważyć propozycje wprowadzenia
płatności dla rolników za magazynowanie wody (także poprzez retencję gruntową), a w przypadku zapobiegania
suszy najważniejsze są stosowne rozwiązania prawne i finansowe. W jej ocenie powinno być bardziej wspierane
zalesianie słabych gleb w naszym kraju.
Justyna Duriasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi zwróciła uwagę, że brak jest spójnej wizji polskiego rolnictwa i
polskiej wsi – jakie ono ma być. W jej ocenie, konieczne jest wypracowanie takiego modelu i drogi rozwoju, które
będą następnie jednoznacznie wspierane. Zdaniem ekspertki Fundacji, zagadnień rolnictwa nie można rozważać bez
uwzględniania kontekstu rozwoju wsi i terenów wiejskich. W czasie spotkania wskazała, że inwestorzy wielkich ferm
bez trudu obchodzą przepisy prawne i nie ma woli egzekwowania przepisów środowiskowych w odniesieniu do nich.
Jako przykład wskazała budowę dużej fermy w Nasielsku.
Justyna Zwolińska z Koalicji Żywa Ziemia, zwróciła uwagę na konieczność uzależnienia płatności rolno –
środowiskowych od efektów osiąganych przez rolników. Wskazała na potrzebę przygotowania strategii rozwoju
rolnictwa ekologicznego. Postulowała też, aby MRiRW bardziej niż dotychczas uwzględniało opinię strony społecznej
przy tworzeniu polityki rolnej oraz wskazała na konieczność monitorowania przepisów, których wprowadzanie
utrudnia prośrodowiskowe działania rolników.
Poseł Gabriela Lenartowicz zwróciła uwagę na powiązanie rolnictwa z leśnictwem, co jest istotne zwłaszcza w
kontekście przejęcia zagadnień gospodarki leśnej przez MRiRW. W jej opinii ważną kwestią jest bilansowanie emisji
przez działania mające na celu zwiększanie pochłaniania węgla przez gleby – co reguluje m.in. rozporządzenie UE.
Polska planowała wzmacniać pochłanianie przez lasy, ale niezbędne są podobne działania w rolnictwie.
Poseł Dorota Niedziela wskazała natomiast na potrzebę edukacji nie tylko rolników (w zakresie wagi kwestii
środowiskowych), ale także społeczeństwa co do roli rolnictwa i potrzeby jego „ekologizacji”. W jej opinii konieczne
jest wymyślenie nowego pojęcia na takie rolnictwo, które nie będzie budzić wśród odbiorców negatywnych
konotacji. Ze względu na bardzo zróżnicowaną strukturę gospodarstw rolnych w Polsce instrumenty polityki
klimatycznej powinny być tak proponowane, aby miały one zastosowanie do różnych grup (niektóre do małych
gospodarstw, a inne do wielkich ferm) – uważa Pani Poseł.
Małgorzata Szadkowska, prezes Compassion Polska wskazała na istotny problem dobrostanu zwierząt i trudności
związane z jego poprawą, wobec niechętnej reakcji części producentów rolnych wobec nowych, progresywnych
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rozwiązań. Zastanawiała się także, w jaki sposób przekazywać informację o wpływie wielkich ferm hodowlanych na
środowisko i na jakość życia, aby poparcie dla nich spadało.
Robert Nowak z KRiR zadeklarował zainteresowanie przedstawicieli Izb tematyką wpływu zmiany klimatu na
rolnictwo i wskazał, że należy unikać w przekazie wskazywania, że obserwowane obecnie zmiany są winą rolników.
W jego ocenie, to zostało spowodowane działalnością innych sektorów. Zaznaczył także, że potrzebne jest podejście
regionalne i dostosowane do wielkości gospodarstwa, jego intensywności i rodzaju produkcji. Ważna jest trwałość
rozwiązań, aby nie było tak, że decyzje, które dziś podejmuje rolnik, bo są dla niego opłacalne (lub rekomendowane)
przynosiły mu straty w późniejszym okresie.
Agnieszka Makowska z Koalicji Żywa Ziemia wspomniała o konieczności zmiany sposobu komunikowania kwestii
środowiskowych i klimatycznych tak, aby nie „straszyły” one rolników, jak to ma obecnie miejsce. Również jej
zdaniem, niezwykle ważna jest edukacja – ale także trzeba zastanowić się jak uczyć, aby przyszli rolnicy podejmowali
dobre decyzje, a model proklimatycznego rolnictwa był wspierany społecznie.
Marcin Tischer z ProVeg Polska zaznaczył, że w rozmowie o wpływie rolnictwa na zmiany klimatu nie można pomijać
kwestii potrzeby zmian w diecie oraz marnotrawstwa żywności. W jego opinii te tematy także powinny znaleźć swoje
odzwierciedlenie w pracach platformy.
Anna Nieróbca z IUNG stwierdziła, że więcej uwagi należy przyłożyć do gospodarowania glebą i zawartości próchnicy
w glebie. Próchnica jest ważna, bo nie tylko jest magazynem węgla ale zmniejsza także stres suszy. Dlatego
powinniśmy wspierać rolników w działaniach które zwiększają zawartość próchnicy w glebie.
Wszyscy uczestnicy uznali za korzystne dalsze funkcjonowanie apolitycznej platformy „Rolnictwo przyjazne
klimatowi” i zadeklarowali chęć udziału w jego pracach także w przyszłości. Zaproponowano, aby kolejne spotkanie
platformy odbyło się na przełomie stycznia i lutego. Wśród propozycji tematów, które uczestnicy platformy widzą
jako istotne do dyskusji to m.in. woda i susza; wizja rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich w Polsce (jaki model
rolnictwa w PL chcemy); edukacja i świadomość (jak i czego uczyć przyszłych rolników w szkołach i na uczelniach
rolniczych. Jak zwiększać świadomość i wrażliwość rolników w zakresie ochrony klimatu); dyskusja nad założeniami
(zarysem) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kolejne lata.
Zamknij >
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Drogie euro staje się problemem dla unijnych eksporterów pszenicy
Cenyrolnicze.pl | Redakcja | 07.12.2020 |
Fundusze hedgingowe redukowały nadal swoje długie pozycje w amerykańskich
zbożach i soi w piątek. Liderem przecen była w Chicago pszenica, która potaniała w
minionym tygodniu o 5%. Po ok. 2% straciły w tym czasie kontrakty na soję i kukurydzę.
Pszenica traci na wartości pod presją już rekordowych i nadal rosnących prognoz
globalnych zbiorów w tym sezonie.
Na półkuli północnej uprawy pszenicy ozimej wchodzą w okres zimowy, a ich stan jest
mocno zróżnicowany. W Rosji i USA ponad połowa upraw jest w złym stanie, ale np. we
Francji aż 96% zasiewów jest dobra lub doskonała.
Poprawa pogody w Ameryce Południowej (pojawiły się potrzebne deszcze) i mniejszy popyt ze strony Chin (kilka
anulowanych transakcji) wymusiły korektę notowań soi i śruty sojowej w Chicago. Obydwa kontrakty straciły w
minionym tygodniu o ok. 2,5%. Nie zagrożone wydają się rekordowe zbiory w Brazylii i to tam powinien się przenieść
chiński popyt po nowym roku. Ciągle, mimo ostatniej korekty, notowania soi i śruty sojowej są o 1/3 wyższe niż rok
temu. Importerzy mogą więc ograniczać zakupy w oczekiwaniu na tańszą soję ze źródeł południowoamerykańskich.
Z grona taniejących kontraktów za oceanem wyłamała się canola. Kanadyjski rzepak zamknął tydzień wzrostem o
2,5%, a jego notowania wspięły się na 7-letni szczyt. StatsCan nieoczekiwanie obniżył w swoim comiesięcznym
raporcie kanadyjską produkcję canoli o 0,7 mln ton, do 18,7 mln ton - najmniej od pięciu lat.
Unijne kontrakty na zboża tradycyjnie już naśladowały zachowanie swoich amerykańskich odpowiedników. Tym
razem skala tygodniowej przeceny (spadek o ponad 3% (ok. 10 eur/t) - kukurydza i soja) została wzmocniona przez
bijące rekordy siły euro. Kurs euro do dolara wzrósł w ostatnim tygodniu o 1,4% i osiągnął swój 2,5 letni szczyt w
miniony czwartek (1,2177 usd za euro). Drogie euro staje się problemem dla unijnych eksporterów pszenicy.
W Paryżu rzepak korzystał w piątek z drożejącej canoli, olejów roślinnych i ropy, ale skala wzrostów ograniczona była
korektą spadkową na rynku soi. W konsekwencji unijny kontrakt odrobił część strat i zmniejszył skalę
ubiegłotygodniowej przeceny do niespełna 5 euro za tonę.
Zamknij >
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Wytwórnie pasz ograniczają zakup pszenicy na rzecz kukurydzy
Farmer.pl | Autor: MT | 08.12.2020 | fot. Pixabay
- Zapotrzebowanie na ziarno ze strony krajowych przetwórców pozostaje umiarkowane.
Przedmiotem handlu w dalszym ciągu jest głównie ziarno kukurydzy. Bardzo wysokie
ceny pszenicy powodują, iż wytwórnie pasz ograniczają jej zakupy na rzecz kukurydzy
właśnie – mówi dla farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.
Z szacunków Izby wynika, że w skali kraju do zbioru pozostało jeszcze około 15 proc.
plantacji. A same żniwa kukurydziane mogą potrwać do połowy grudnia.
Z analiz Izby Zbożowo-Paszowej wynika, że tegoroczna kukurydza jest przeważnie
dobrej jakości, aczkolwiek coraz częściej trafiają się partie ziarna z podwyższonymi
DONami, głównie na zachodzie i południowym-wschodzie kraju. Chłodna pogoda przeciwdziała rozprzestrzenianiu
się chorób grzybowych na plantacjach kukurydzy na szerszą skalę.
- Rynkowa podaż ziarna w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona, aczkolwiek w ostatnich dniach pojawiło się nieco
więcej ofert sprzedaży mniejszych partii ziarna pszenicy ze strony rolników, w związku z większymi potrzebami
finansowymi przed okresem świątecznym. Z kolei, pomimo jeszcze nie zakończonych zbiorów kukurydzy, ofert
sprzedaży tego zboża nie ma dużo. Wyraźnie uszczuplona pozostaje także podaż pszenżyta – oceniają eksperci IZP.
Przypominamy, że w ciągu ostatnich tygodni notowane były znaczne zwyżki cen zbóż i to zarówno w naszych
rodzimych skupach, ale też i na giełdach światowych. Ostatnie dni przyniosły jednak obniżki.
Izba Zbożowo-Paszowa oceniał jak obecnie przedstawiają się ceny surowców rolnych oferowane przez krajowych
przetwórców i podmioty skupowe (netto):
• pszenica konsumpcyjna – 780-880 PLN/t,
• pszenica paszowa – 780-870 PLN/t,
• kukurydza mokra (30% wilgotności) – 420-500 PLN/t,
• kukurydza sucha – 720-820 PLN/t,
• żyto konsumpcyjne – 560-630 PLN/t,
• żyto paszowe – 540-620 PLN/t,
• jęczmień paszowy – 640-720 PLN/t,
• pszenżyto – 650-740 PLN/t,
• owies paszowy – 520-600 PLN/t,
• rzepak – 1730-1830 PLN/t.
W aktualnym komunikacie, Izba informuje, że w listopadzie eksport pszenicy przez porty zbliżył się do około 500 tys.
ton. - W grudniu br., z racji okresu świątecznego i końca roku, eksport zbóż drogą morską będzie mniejszy, ale ciągle
znaczny. Utrzymujące się duże zapotrzebowanie na ziarno pszenicy i kukurydzy ze strony eksporterów powoduje, iż
ceny ziarna z dostawą do portów trzymają się mocno. Ostatnia korekta cen pszenicy na MATIFie przełożyła się jednak
na zniżkę cen pszenicy o 20 PLN/t, tydzień do tygodnia – informuje Izba.
Zamknij >
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Ile kosztuje roboczogodzina serwisu?
Farmer.pl | Autor: Adam Ładowski | 08.12.2020 | fot. kh
Cennik usług serwisowych w autoryzowanych punktach sprzedaży wśród wielu
użytkowników maszyn rolniczych budzi paniczny strach. Na forach internetowych krążą
legendy, kto i ile zapłacił za to i owo w serwisie producenta. Postanowiliśmy sprawdzić,
ile za roboczogodzinę bierze autoryzowany serwis. Na koszty usługi serwisowej
wykonywanej w autoryzowanych punktach producenta maszyn wpływa kilka
czynników, a są nimi głównie: cena użytych części zamiennych, ilość roboczogodzin
przeznaczona na daną operację serwisową, cena za roboczogodzinę w zł. ustalona w
danym serwisie.
To właśnie ta cena obrosła w mity i legendy, a jak jest naprawdę?
Wybraliśmy kilku producentów ciągników rolniczych i losowo zadzwoniliśmy do autoryzowanych serwisów na terenie
kraju z pytaniem: Ile za roboczogodzinę? Oto przykładowe wyniki:

Jak widać, ceny za roboczogodzinę w autoryzowanych serwisach producentów są dosyć zróżnicowane. Trzeba jednak
jasno zaznaczyć, że cennik usług serwisowych danej marki zależy od polityki cenowej konkretnego dealera i może się
dość znacznie różnić w obrębie tej samej marki.
Dealerzy informowali nas również, że cena za roboczogodzinę usługi serwisowej może się wahać. Niektórzy
rozgraniczają cenę roboczogodziny na moc ciągnika do 120 KM i powyżej, choć różnica w tym przypadku wynosi
zaledwie +10 zł/h. Inni wprowadzają osobny cennik usług dla serwisu, osobny dla robocizny u klienta.
Sezonowo można także liczyć na promocyjne ceny usług serwisowych, jednak szczegółów nam nie podano.
Czy podane wyżej przykładowe ceny robocizny za godzinę pracy autoryzowanego serwisu to dużo czy mało? Ocenę
pozostawiamy wam.
Ciekawostką jest, że dwóch dealerów znanej marki odmówiło nam podania ceny za roboczogodzinę. Czyżby u nich
klient poznawał cenę dopiero po wykonaniu usługi?
Zamknij >
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Debata o polskim rolnictwie w Senacie
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | Dodano: 11-12-2020 16:28 | Fot. Senat
Jedynie we wstępnych założeniach – apolityczna - Debata "Stan i perspektywy polskiego
rolnictwa w dobie kryzysu gospodarczego" została organizowana 11 grudnia br. przez
Sztab Kryzysowy Rolników w Senacie RP. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele
organizacji branżowych reprezentujących sektory polskiej gospodarki rolnej. Na Sali
obrad zabrakło niestety przedstawicieli rządu. Debatę otworzył Marszałek Senatu prof.
Tomasz Grodzki. - Wszystkim nam, nie tylko rolnikom, powinno zależeć aby ta gałąź
gospodarki była na tyle ochroniona i obroniona przed skutkami pandemii, abyśmy
wszyscy tego negatywnie nie odczuli – stwierdził na wstępie prof. Tomasz Grodzki,
Marszałek Senatu. Dodał, że raport z debaty będzie podstawą do dalszych działań
Senatu, by rolnikom żyło się lepiej.
Sławomir Izdebski, przewodniczący Sztabu Kryzysowego Rolników podkreślił, że taka debata o stanie polskiego
rolnictwa, odbywa się po raz pierwszy w Parlamencie od wielu lat. – To świadczy o tym, że w polskim rolnictwie
naprawdę dzieje się źle.
Co więcej, brak na sali obrad przedstawicieli rządu oraz fakt, że Marszałek Sejmu odmówiła zorganizowania debaty w
Sejmie – w ocenie Izdebskiego – to kolejny przykład na to, że problemy polskiego rolnictwa nie są traktowane jako
ważne przez decydentów. – Co jest ważniejsze w naszej ojczyźnie, jak gospodarka, która żywi cały naród? – pytał w
Senacie. Stwierdził też, że rolnicy w Polsce odbierają sobie życie z powodów ekonomicznych, ale nikt tego nie chce
zauważyć i pochylić się nad tym problemem.
Izdebski poinformował zgromadzonych w Senacie, że konieczne jest natychmiastowe wstrzymanie egzekucji
komorniczych oraz podjęcie realnych działań, które miałyby pomóc zadłużonym rolnikom. Zwrócił też uwagę, że
niezbędne jest także podjęcie pilnych, określonych w przygotowanej ale zamrożonej w Sejmie propozycji ustawy
działań, które miałyby zreformować gospodarkę łowiecką w naszym kraju, co natychmiast zlikwidowałoby – w jego
ocenie – problem ASF w Polsce.
W debacie wziął udział również europoseł Jarosław Kalinowski. Jak stwierdził, sytuacja w polskim rolnictwie jest
katastrofalna, do problemów, które ciągną się od lat, doszły teraz skutki COVIDU i ASF - i „mamy sytuację wręcz
dramatyczną”. Wskazał przy tym obszary, w których będzie nam najtrudniej dostosować się do planowanych zmian
we Wspólnej Polityce Rolnej, w tym poruszył kwestię definicji aktywnego rolnika, uzgodnienie której może być
kluczowe, jeśli chodzi o rozwój polskiego rolnictwa i wykorzystanie unijnych środków dostępnych dla rolnictwa.
Kryzys gospodarzy, który osłabia wielu naszych konkurentów na europejskich i światowych rynkach, jest właśnie tym
momentem, który możemy wykorzystać dla wzmocnienia polskich sektorów gospodarki. Obiecano nam Polskę silną,
na nic zdadzą się jednak obietnice i zapewnienia, jeżeli nie zaczniemy myśleć kategoriami państw zachodnich –
powiedział natomiast w czasie debaty prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, Szczepan Wójcik. Zauważył, że sposób
myślenia o rolnictwie w naszym kraju musi się zmienić, jeśli Polska chce odgrywać jeszcze większą rolę na
światowych rynkach rolnych.
- Jako polski przedsiębiorca powinienem być dzisiaj – nie na tej sali, ale w Turcji, Chinach, Stanach Zjednoczonych,
aby pozyskiwać kolejnych odbiorców na towary, które produkujemy na naszej ziemi. Moi szanowni koledzy, którzy
reprezentują tutaj różne sektory; produkcję bydła mięsnego, trzody chlewnej, zwierząt futerkowych, drobiu, mleka…
też powinni teraz podpisywać kontrakty na odbiór setek tysięcy ton produktów przez klientów ze wschodniej półkuli
naszego globu. Tymczasem po raz kolejny przyszło mi współorganizować debatę „o kondycji polskiego rolnictwa”. Jak
długo jeszcze? – pytał prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.
- My tu powinniśmy rozmawiać o zdobywaniu naszymi produktami rolnymi rynków azjatyckich, wschodnio —
europejskich, arabskich, a nie udowadniać politykom, że nie jesteśmy wielbłądami i tłumaczyć się za każdym razem
niemieckim mediom i organizacjom z naszych potknięć i niepowodzeń. Po to Pan Bóg dał nam ziemię po środku
Europy, abyśmy w pełni wykorzystali jej gospodarczy potencjał, a lepszego miejsca nie ma w całej Europie – dodał
prezes IGR.
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- W rywalizacji gospodarczej nie ma miejsca na sentymenty. Nasza konkurencja bez mrugnięcia okiem jest w stanie
przejąć nasze rynki, gałęzie gospodarcze i sektory, z których niektórzy chcą się dobrowolnie wycofać. Jeszcze nic nie
zarobiliśmy, nasze PKB nie może się równać z innymi krajami rozwiniętymi, a już myślimy o likwidowaniu. Jesteśmy
na początku kryzysu gospodarczego – każdy, kto zna się na gospodarce, wie, że to najlepszy czas na inwestycje, ostre
i bezkompromisowe decyzje. To czas na kupowanie, rozwijanie i inwestowanie, a nie na zamykanie, ograniczanie,
likwidowanie i przeszkadzanie – zauważył Szczepan Wójcik.
Michał Kołodziejczak, lider organizacji AgroUnia pytał zgromadzonych na sali: - Gdzie jest Premier? Gdzie jest rząd?
Gdzie jest Główny Lekarz Weterynarii? To, że tych ludzi dziś tu nie ma, to pokazuje właśnie problem polskiego
rolnictwa – oni nie chcą słuchać polskich rolników! Jeżdżą gdzieś po świecie, coś tam załatwiają, ale nie chcą słuchać
jakie są prawdziwe problemy polskich rolników. Zdaniem Kołodziejczaka, polscy decydenci nie mają pojęcia, jak
wygląda polska wieś, dlatego – jak poinformował – w najbliższym czasie będzie organizował dla nich na koszt
organizacji specjalne wycieczki, które mają uświadomić skalę problemów z jakimi mierzą się rolnicy. W czasie tych
wyjazdów szczególny nacisk ma być położony także na degustację prawdziwej, polskiej żywności.
Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR stwierdził, że tylko wewnętrzna siła i przywiązanie do ziemi sprawia, że rolnicy wciąż
jeszcze chcą tą ziemią gospodarować. Stwierdził, że dziś w rolnictwie pogłębiły się zaszłości z poprzednich lat, a
niestety nie znając tych problemów, wymyśla się nową, oderwaną od rzeczywistości politykę rolną. Skutek tego jest
taki – jak stwierdził Szmulewicz - że cały czas łatamy dziury w rolnictwie, zamiast budować drogi. - Jak wrócę do
domu po dzisiejszej debacie, to co mam powiedzieć swoim sąsiadom? Że zostaliśmy zlekceważeni? – pytała w czasie
spotkania była posłanka Samoobrony, Renata Beger. Odniosła się także m.in. do kwestii roli rolnictwa ekologicznego
w nowej WPR. – Jak my jesteśmy do tego przygotowani? Czy ktoś myśli o tym, że gospodarstwa, które zdecydują się
na przejście na ekologię, nie będą miały gdzie sprzedać swojej produkcji? Że zostanie im tylko sprzedawanie słoików
na bazarach? Czy chodzi nam o zrobienie z polskiego rolnictwa skansenu?
O konkretny plan działania ze strony rządzących dla rozwoju rolnictwa ekologicznego zaapelowała też posłanka
Dorota Niedziela. – Musimy się do tego dobrze przygotować, bo rolnictwo ekologiczne to ogromna szansa dla Polski
– stwierdziła. Zaapelowała też o większe wsparcie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej, co między innymi –
jej zdaniem - przyczyni się do większej skuteczności w walce z ASF w Polsce. Zwróciła uwagę, że 40%
poszkodowanych przez ASF rolników nie otrzymało w tym roku wsparcia odszkodowawczego, bowiem uznano, że nie
dotrzymali oni obowiązku bioasekuracji. – Czy ktoś się zastanawiał dlaczego tak się dzieje? Czy rolnicy nie zachowują
zasad bioasekuracji na złość urzędnikom? – pytała Dorota Niedziela. – Czy ktoś zauważył, że środki dezynfekcyjne
podrożały w ostatnim czasie – z uwagi na COVID-19 - trzykrotnie? Czy ktoś ma świadomość, że rolnicy – z powodu
trudności w przepływach finansowych różnego rodzaju, mogą po prostu nie mieć na to pieniędzy? – pytała również.
- Uważam, że głównym wyzwaniem dla branży jest fakt, że do polskiego rolnictwa zaczyna wchodzić ideologia –
stwierdził w czasie debaty poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji. – Trzeba otwarcie o tym dyskutować, gdzie kończy
się troska o zwierzęta, a gdzie zaczyna ideologia. Nie uważam, że hodowla zwierząt dla zysku jest nieetyczna – dodał.
Jeśli chodzi o inne problemy polskiego rolnictwa, to zdaniem Bosaka, konieczna jest poprawa warunków eksportu
polskiego mięsa na rynki zagraniczne, bo dziś – jak zauważył - mamy podcięte skrzydła jeśli chodzi o eksport, a także
poprawa sytuacji na rynku trzody chlewnej. – Minister rolnictwa nie potrafi od lat przedstawić strategii walki z ASF, i
niestety nie ma na to perspektyw – stwierdził w Senacie Krzysztof Bosak.
- Poprawa dobrostanu zwierząt nie stoi w sprzeczności z rozwojem polskiego rolnictwa – oświadczyła w Senacie
posłanka Katarzyna Piekarska, natomiast Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła
Mięsnego przypomniał słynne stwierdzenie jednego z amerykańskich prezydentów: „Gospodarka głupcze”. –
Doskonale wiemy, że bez poprawy dobrostanu zwierząt, nie będzie rozwoju polskiego rolnictwa, ale trzeba stanowić
takie prawo, które będzie je rozwijało, a nie hamowało – dodał. – Czy Piątka dla Zwierząt jest potrzebna? Tak, ale
taka, gdzie będą mądre rozwiązania, gdzie będą chronione zarówno zwierzęta, jak i rolnicy – stwierdził Jacek
Zarzecki. Dodał, że branża czeka na poważne rozmowy dotyczące wsparcia produkcji wołowiny w naszym kraju, bo
perspektywy są potężne, ale nie do zrealizowania w obecnych warunkach prawnych. Także on zaapelował o wsparcie
działań Inspekcji Weterynaryjnej.
Zamknij >
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: wyraźna obniżka średnich cen
pszenicy i kukurydzy
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 08.12.2020 |
Aktualnie na rynku skupu zbóż panują umiarkowane relacje handlowe. Rolnicy nie
kwapią się ze sprzedażą, a kupujący też nie wykazują większej aktywności. Pierwsi
czekają zapewne na wyższe ceny, a ci drudzy wprost przeciwnie. W okresie
przedświątecznym powinno jednak dojść do większej liczby transakcji. Największy ruch
panuje w obrocie kukurydzą.
Większy ruch w handlu kukurydzą stymulują paszarnie, które kupują to ziarno kosztem
droższej pszenicy. Ponadto handel na rynku zbóż utrudnia ograniczony transport
zaangażowany w dostawy buraków i wspomnianej kukurydzy. Czynnikiem, który może
w najbliższych miesiącach negatywnie wpływać na popyt na zboża jest kryzys w sektorze produkcji zwierzęcej.
Tymczasem nasze dzisiejsze notowania zdominowały obniżki cen. Najwyraźniej spadły średnie stawki za: pszenicę
konsumpcyjną (-8,22 zł/t), rzepak (-8,55 zł/t) i kukurydzę suchą (-8,12 zł/t).
Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 08.12.2020 r. z firm zlokalizowanych
na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

Zamknij >

Strona | 20

Zakaz sprzedaży ziemi państwowej w kolejnych pięciu latach. Rolnicy nie są zadowoleni
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 08.12.2020 |
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wyraził swoją opinię odnośnie projektu
ustawy o przedłużeniu zakazu sprzedaży ziemi państwowej. Opinia ta jest negatywna. Kuriozalnym wydaje się być stwierdzenie przytoczone w uzasadnieniu przez
projektodawcę, że „dzierżawa cieszy się znacznie większym zainteresowaniem wśród
rolników indywidualnych niż sprzedaż”. Trzeba naprawdę wznieść się na wyżyny
intelektu, aby coś takiego wymyślić w sytuacji, kiedy obowiązuje ustawowy zakaz
sprzedaży gruntów państwowych – czytamy w stanowisku samorządu rolniczego.
- Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej opiniuje negatywnie projekt ustawy o
zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych ustaw. Obowiązujący przez blisko pięć lat prawny zakaz sprzedaży ziemi państwowej nie spełnił
oczekiwań rolników, zwłaszcza w zakresie powiększania powierzchni gospodarstw rodzinnych. Zdecydowana
większość dzierżaw z zasobów państwowych odbywa się w trybie przetargów ograniczonych, co wyraźnie
faworyzuje gospodarstwa większe, mocniejsze ekonomiczne. Przetargi ofertowe, dające teoretyczną szansę
dzierżawy średnim i małym gospodarzom stanowią symboliczny udział w całym procesie dzierżaw. Są organizowane
przez KOWR niechętnie z uwagi na skomplikowane przepisy oraz długi okres potrzebny do ich rozstrzygania.
Kuriozalnym wydaje się być stwierdzenie przytoczone w uzasadnieniu przez projektodawcę, że „dzierżawa cieszy się
znacznie większym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych niż sprzedaż”. Trzeba naprawdę wznieść się na
wyżyny intelektu, aby coś takiego wymyśleć w sytuacji, kiedy obowiązuje ustawowy zakaz sprzedaży gruntów
państwowych – czytamy w opinii KPIR
- Nie dostrzegamy również, aby ustawa przyczyniła się do stabilizacji czy wyhamowania cen gruntów rolnych. Jej
wpływ na ceny gruntów rolnych jest minimalny, czego dowodem to są informacje uzyskane z KOWR i przedstawione
w uzasadnieniu. Wynika z nich, że ceny ziemi rolnej w ostatnich trzech latach mają tendencję wzrostową.
Projektodawca wyciąga całkowicie mylne wnioski, twierdząc, że cel jakim była stabilizacja cen gruntów rolnych został
osiągnięty, zauważając przy tym, że w roku 2019 nastąpił skokowy wzrost, aż o 4.500 złotych za 1 ha. Antidotum na
to niekorzystne zjawisko ma być utrzymanie zakazu sprzedaży ziemi państwowej w kolejnych pięciu latach. Zakaz ten
w sposób naturalny ograniczać będzie podaż ziemi, a tym samym wzrost jej ceny. Takie są odwieczne prawa rynku i
żadna ustawa ich nie zmieni – napisał Ryszard Kierzek - prezes KPIR.
Zamknij >
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Michał Kołodziejczak: Na ministra dali nam idiotę
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 08.12.2020 |
- Ministerstwo rolnictwa odwiedzimy szybciej z taczką gnoju niż z jakimkolwiek
dokumentem. Rozmowy z ludźmi, którzy nie rozumieją polskiego rolnictwa i chcą się go
uczyć w trakcie kryzysu, to jest niepoważne podejście rządu i premiera. Jeżeli premier
zdecydował się na takiego ministra, to niech teraz weźmie za niego odpowiedzialność i
niech z nami porozmawia – nawołuje lider Agro Unii, Michał Kołodziejczak.
Lider Agro Unii podsumował wczoraj na portalu Onet.pl sobotni protest rolników w
Warszawie. Przypomnijmy, iż manifestacja była zmotoryzowana, a członkowie
organizacji wjechali do stolicy w sile kilkudziesięciu ciągników. Kołodziejczak stwierdził,
że akcja zakończyła się dużym sukcesem, ponieważ miały spory wydźwięk medialny. Prowadząca rozmowę Beata
Tadla próbowała się dowiedzieć, czy zgodnie z oczekiwaniami Agro Unii dojdzie do rozmów z premierem. – Jestesmy
ignorowani i odsuwani na dalszy plan. Oni wystawiają do rozmów kukiełki, ludzi którzy nie są rolnikami.
Powiedziałem to w sobotę i powtórzę to jeszcze raz: na ministra rolnictwa dali nam idiotę. Człowieka, który mówi co
innego niż się dzieje. Jestem w stu procentach świadomy tego co mówię. Z takim człowiekiem nie będziemy
rozmawiać. Ministerstwo rolnictwa odwiedzimy szybciej z taczką gnoju niż z jakimkolwiek dokumentem. Rozmowy z
ludźmi, którzy nie rozumieją polskiego rolnictwa i chcą się go uczyć w trakcie kryzysu, to jest niepoważne podejście
rządu i premiera. Jeżeli premier zdecydował się na takiego ministra, to niech teraz weźmie za niego
odpowiedzialność i niech z nami porozmawia, czyli z ludźmi, którzy ponoszą dzisiaj największe straty. Dzisiaj rolnicy,
jak i cała gospodarka, powinni oczekiwać od rządu odszkodowań. Rząd powinien odpowiadać za to co zrobił. Jak np.
Onet mógłby zarabiać gdyby został wyłączony internet? Od kogo byście chcieli odszkodowania? Jeżeli nam ten
internet w postaci dystrybucji naszych produktów odcięto, to jest normalną kwestia odszkodowania. My braliśmy
kredyty i inwestowaliśmy w normalnym, wolnym kraju, a budzimy się pewnego dnia w kraju zniewolonym i w kraju,
w którym rząd robi sobie co chce bez konsultacji ze społeczeństwem. Podejmowane są decyzje dotyczące całego
społeczeństwa, a z nikim nie są konsultowane. Można przecież zaakceptować decyzje trudne, ale trzeba pokazać, że
są to decyzje ludzi, które wynikają ze wspólnych rozmów i wspólnych ustaleń. Ta władza, jak żadna do tej pory,
zerwała umowę społeczną, która była pisana latami. To wybrani przez nas politycy powinni reprezentować nasz
interes. Dzisiaj widać, że politycy PiS reprezentują wyłącznie swój interes - stwierdził Michał Kołodziejczak.
Zamknij >
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Górka cenowa zbóż się skończyła? Zaczęły się spadki
Farmer.pl | Autor: MT/HJ | 09.12.2020 | fot. Pixabay
Po kilkutygodniowych zwyżkach cen, zarówno w skupach, jak i na giełdach, przyszły
obniżki. Najbardziej potaniała pszenica. Jeszcze niedawno tona pszenicy konsumpcyjnej
kosztowała maksymalnie blisko, a w portach ponad - 900 zł netto. Teraz ta cena się
obniżyła, średnia oscyluje wokół 800 zł. Firmy skupowe same przyznają, że w czasie
„górki” cenowej podpisali wiele umów, ale „ruch w interesie” zaczął się dopiero wtedy,
kiedy cena surowca zaczęła spadać. Rolnicy czekali ze sprzedażą płodów rolnych, bo
liczyli na jeszcze wyższe ceny. Niestety wielu z nich się „przeliczyło” i teraz sprzedają
surowiec, bo nadal cena jest korzystna. Ale część sprzedała też wcześniej.
Poza tym wiele firm miało też ograniczone zasoby magazynowe z powodu dosuszania ziarna kukurydzy. Cena tego
ostatniego gatunku, co ciekawe, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i za mokre nasiona można dostać 500 zł/t
netto.
Na światowych giełdach też widać obniżki.
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Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 9 grudnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na
postawie wywiadu telefonicznego).
Młyny Polskie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 802.
- żyto konsumpcyjne – 495.
- kukurydza mokra – 495.
Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 780.
Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica konsumpcyjna – 800.
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka
- pszenica konsumpcyjna – 840,
- żyto konsumpcyjne – 600.
Osadkowski
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- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 740,
- pszenżyto – 600,
- żyto – 480,
- kukurydza mokra – 500,
- jęczmień paszowy – 550.
Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 820,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień paszowy – 690.
ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- żyto konsumpcyjne – 520.
Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 680.
Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 800-820,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 660,
- żyto paszowe – 530,
- żyto konsumpcyjne – 5550-560,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- rzepak – 1780,
- kukurydza mokra – 500,
- kukurydza sucha – 750,
- owies – 600.
Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 810-820,
- pszenżyto – 690-700,
- jęczmień paszowy – 640-650,
- rzepak – 1720-1730,
- kukurydza sucha - 730-740.
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Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- żyto konsumpcyjne – 620.
Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 760,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień konsumpcja – 600,
- rzepak – 1720,
- kukurydza mokra – 480,
- kukurydza sucha – 700.
Elewarr Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 640,
- żyto paszowe – 520,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 640,
- jęczmień paszowy – 620.
Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 650,
- żyto konsumpcyjne/paszowe – 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- rzepak – 1750.
AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 760,
- pszenżyto – 640,
- żyto paszowe – 540,
- jęczmień paszowy – 625,
- rzepak – 1730,
- kukurydza mokra – 490,
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- kukurydza sucha – 720 (styczeń),
- owies - 520.
PROCAM
- pszenica konsumpcyjna - 770-830,
- pszenica paszowa - 750-790,
- pszenżyto - 640-680,
- żyto konsumpcyjne - 540-570,
- rzepak – 1700,
- kukurydza sucha - 710-750.
Street retail
- rzepak – 1780.
P.H.U. Lech Świebodzin
- pszenica konsumpcyjna – 825,
- pszenica paszowa - 790-800,
- pszenżyto – 700,
- żyto paszowe/konsumpcyjne - 590-600,
- jęczmień konsumpcja – 650,
- rzepak – 1750,
- kukurydza sucha - 790-800.
AGROCHEM Puławy
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 680,
- żyto konsumpcyjne – 580,
- jęczmień konsumpcyjny – 680,
- rzepak – 1740,
- kukurydza sucha – 730,
- owies – 600,
- groch – 900,
- bobik – 940.
WIPASZ S.A.
- pszenica paszowa - 800,
- pszenżyto - 700,
- żyto paszowe - 600,
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- jęczmień paszowy - 680.
PHUT Siembida
- pszenica paszowa - 780,
- pszenżyto - 630,
- żyto paszowe - 480,
- jęczmień konsumpcja/pasza - 630,
- rzepak - 1700,
- owies - 500.
Zamknij >
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Minister Puda wznowił rozmowy w ramach Porozumienia Rolniczego
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 09.12.2020 | Fot. FB MRiRW
W jaki sposób można podnieść konkurencyjność polskiego mięsa na rynku europejskim
i światowym? Między innymi to zagadnienie było przedmiotem środowego spotkania
Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa z przedstawicielami Porozumienia Rolniczego i
organizacji należących do Copa-Cogeca. Minister rolnictwa Grzegorz Puda wznowił
spotkania z rolnikami w ramach Porozumienia Rolniczego. - Było to spotkanie nie tylko
bardzo oczekiwane i potrzebne, ale w jego ramach odbyły się bardzo merytoryczne i
dobre dla rolników rozmowy – podkreślił na wstępie minister Puda. - Udało nam się
wypracować takie stanowiska, które będą realizowane – dodał.
Szef resortu rolnictwa poinformował, że najważniejszymi tematami były te dotyczące rynku wieprzowiny i drobiu. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób można podnieść konkurencyjność polskiego mięsa na rynku europejskim i
światowym. Jestem otwarty na różnorakiego rodzaju spotkania, chcę pozyskiwać informację od samych rolników, od
przedstawicieli rolników, po to żeby reagować tak szybko, jak to możliwe - powiedział Puda.
Jak podkreślił: - W ramach działań rządu udało się nie tak dawno ogłosić kolejny program wsparcia, tym razem było
to wsparcie dla producentów trzody chlewnej w cyklu otwartym. Uważamy, że te działania, które dotychczas zostały
podjęte pomagają rolnikom. Niezależnie od tego, czy akurat produkcja odbywa się w oparciu bezpośrednio o naszą
trzodę chlewną czy również tą, która pochodzi z innych krajów - to jednak pomagamy polskim rolnikom, polskim
dostawcom, polskim producentom i to jest najważniejsze - bo przecież oni wszyscy mają swoje rodziny, którym
bardzo chcemy pomagać.
Puda podkreślił, że chce aby rozmowy w Brukseli na temat Wspólnej Polityki Rolnej odbywały się w formie
współpracy i dialogu. Dodał, że w najbliższym czasie ma zamiar spotkać się w tej sprawie z komisarzem Januszem
Wojciechowskim. Ale to nie wszystko: - Mam nadzieję, że również uda nam się na polskie rolnictwo w pewnym
obszarze pozyskać środki z polityki spójności. Wcześniej sprawowałem urząd ministra w ministerstwie funduszy i
polityki regionalnej, dlatego dobrze by było żeby tę wiedzę wykorzystać dla polskiego rolnictwa, żeby te duże środki
europejskie mogły zasilić także polskich rolników – zaznaczył w czasie konferencji prasowej.
W konferencji wzięła udział także prezydent Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska, która dziękując za
spotkanie ministrowi przypomniała, że od dwóch lat jest także przewodniczącą zespołu roboczego w ramach
porozumienia rolniczego ds. odbudowy suwerenności białkowej i ograniczenia GMO. Nawiązała tym samym do
tematu przesunięcia zakazu stosowania roślin genetycznie modyfikowanych w paszach. Jak stwierdziła: - Moratorium
to hamuje zakaz na dwa lata i ten okres chcielibyśmy wspólnie z ministerstwem, wspólnie ze środowiskiem
naukowym wykorzystać na przygotowanie planu, na przygotowanie rynku- pozwalającego ograniczać import śruty
sojowej i zwiększać udział polskiego białka w paszach.
- Chciałam przy tej okazji bardzo wyraźnie podkreślić, bo różne głosy funkcjonują w przestrzeni publicznej, że po
pierwsze cały sektor zbożowo paszowy jest absolutnie zaangażowany w to, aby tę dywersyfikację surowców
białkowych rozszerzać. Po drugie chciałam podkreślić, że oczywiście to bardzo dobrze, że moratorium zostało
przedłużone, natomiast te dwa lata to jest absolutnie za krótki okres czasu, aby doprowadzić do całkowitej eliminacji
importu śruty sojowej genetycznie modyfikowanej. Tę świadomość musimy wszyscy mieć, żeby wiedzieć, że
rozpoczynamy drogę, która będzie drogą wieloletnią. Ze strony środowiska oferujemy pełną współpracę. IZP skupia
ponad 80% rynku, jeśli chodzi o sektor pasz i ponad 80% rynku, jeśli chodzi o handel zbożem, więc to jest naprawdę
ogromny udział w rynku. Cały zasób polskiego surowca białkowego, który jest dostępny wykupujemy, ale trzeba mieć
świadomość, że na dzisiaj, jeśli chodzi o surowce wysokobiałkowe dostępnych na rynku mamy około 300 tys. ton,
natomiast jako sektor paszowy zużywamy ponad 4 mln ton. Samego czystego białka zużywamy 1,3 mln ton. Na
dzisiaj brak jest tego surowca i nie możemy w sposób realny i odpowiedzialny gospodarczo wierzyć w to, że w ciągu
dwóch lat to zadanie zostanie zrealizowane. Nie zostanie zrealizowane, ale ze wszystkimi środowiskami
zaangażowanymi w ten temat musimy przyczynić się do tego, aby ten proces usprawnić w drodze ewolucji a nie
rewolucji – podkreśliła w czasie konferencji Monika Piątkowska.
Również obecny na konferencji przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian
Sikora, wyraził zadowolenie, że minister wrócił do Porozumienia Rolniczego. - To co było na sali, to jest dyskusja,
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dialog, to są rozmowy - mówił. Podkreślił, że takie rozmowy są konieczne, bo Polska, tak jak inne kraje, musi
opracować Plany Strategiczne dotyczące unijnej polityki rolnej, które powinny być dobre dla polskich rolników i
przedsiębiorców. Jest to tym bardziej ważne, że w tym dokumencie trzeba będzie uwzględnić unijne strategie Zielony
Ład i "Od pola do stołu".
- Cały czas nie wiemy jakie to będą koszty, jak to się odbije na konkurencyjności polskich rolników, czy Zielony Ład i
"Od pola do stołu" nie wyprowadzi produkcji z UE na kraje trzecie. Z rozmów z Panem komisarzem Fransem
Timmermansem wynika to, że skutki wprowadzenia będą znane dopiero w 2021 r. Natomiast według informacji, jaką
uzyskaliśmy od ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, rolnicy mogą stracić 16% swoich dochodów. W związku z tym
bardzo dobrze, że minister rozpoczął ten dialog chcemy w nim uczestniczyć i na pewno wypracujemy pozytywne
rozwiązania dla polskiego rolnictwa w strategii opracowywanej przez polski rząd - podkreślił Marian Sikora.
"Porozumienie Rolnicze" to forum dialogu nt. problemów występujących w rolnictwie. Pierwsze spotkanie odbyło się
pod koniec lutego 2019 r. Wzięło w nim udział 168 organizacji rolniczych. Do września ub.r. Porozumienie Rolnicze
wypracowało ok. 180 zaleceń i rekomendacji dla rolnictwa.
Zamknij >
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Scalanie gruntów nie jest potrzebne?
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 09.12.2020 | fot. Magdalena Smolnicka z Pixabay
Ostateczna decyzja, czy skorzystać z uprawnienia do składania wniosku o scalenie,
została pozostawiona uznaniu danego inwestora. Jednak GDDKIA nie występuje jako
inwestor z wnioskami o wszczęcie z urzędu postępowań scaleniowych i wymiennych.
Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że postępowania scaleniowe wszczynane są
przez GDDKiA stosunkowo rzadko, chociaż GDDKiA ma na ten cel środki.
Jednak, jak wynika z odpowiedzi udzielonej na wystąpienie RPO, p.o. generalnego
dyrektora DKIA Tomasz Żuchowski nie widzi potrzeby zmian w tym zakresie.
Jak przyznaje, „GDDKIA nie występuje jako inwestor z wnioskami o wszczęcie z urzędu przez właściwego starostę
postępowań scaleniowych i wymiennych.”
Nie oznacza to jednak, że nie widzi konieczności przeciwdziałania dezorganizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
do czego dochodzi w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi. „GDDKiA zawiera porozumienia z
samorządami województw dotyczące współpracy w zakresie realizacji prac scaleniowo-wymiennych związanych w
budową autostrad lub tras szybkiego ruchu na obszarze danego województwa” – podaje. „W ramach zawartych
porozumień wykonywane są prace przygotowawcze, gdzie w poszczególnych obrębach ewidencyjnych określony
zostaje obszar koniecznych scaleń i/lub wymiany gruntów mający związek z realizacją danej inwestycji wraz ze
sporządzeniem materiałów niezbędnych do wydania przez właściwych miejscowo starostów postanowień o
wszczęciu postępowań scaleniowo wymiennych. Na podstawie przygotowanego opracowania, starosta wszczyna
postępowanie z urzędu, po uprzednim uzyskaniu jak już zasygnalizowano to powyżej, opinii rady sołeckiej, jak
również działających na terenie danej wsi Społeczno-Zawodowych organizacji rolników.”
Pozostaje jeszcze kwestia zapłaty za postępowania scaleniowe i wymienne. „Dokonanie płatności przez GDDKiA za
wykonane w tym zakresie prace jest uzależnione od tego czy miały one rzeczywisty związek z budową danej
autostrady. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że wykazanie czy wykonane prace dotyczące scalenia i
zagospodarowania poscaleniowego mają bezpośredni związek z realizowaną w tym zakresie inwestycją drogową jest
bardzo trudne, a co za tym idzie ich ocena jest dość uznaniowa.
W związku z tym GDDKIA, aby nie narazić się na zarzuty dotyczące niegospodarności, przyjęła w praktyce zasadę
zgodnie z którą ustalenia odnośnie rozmiaru i rodzaju prac i czynności przewidywanych do wykonania, które mają
decydujący wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez GDDKIA w tym zakresie, powinny być z nią ustalane
przed zleceniem ich do wykonania.”
Co ustaliwszy, Tomasz Żuchowski tłumaczy, że „W praktyce postępowania scaleniowo-wymienne wszczynane są na
obszarach, w których struktura agrarna wskazuje na taką potrzebę”. A to nie jest wcale częste i zależy od wielu
czynników, m.in. rozdrobnienia działek czy zainteresowania właścicieli scalaniem czy wymianą.
Zatem w związku z realizacją autostrady A4 na terenie województwa małopolskiego na 35 opracowań
zakwalifikowanych do przeprowadzenia prac, wszystkie zostały uwzględnione przez właściwych miejscowo
starostów. Na terenie województwa podkarpackiego natomiast opracowano założenia do projektu scaleń dla
wszystkich obrębów (63), z czego do realizacji przyjęto jedynie 19 obrębów. „Brak przyjęcia do realizacji projektu
scaleń dla pozostałych 44 obrębów spowodowany był negatywnymi opiniami rad sołeckich albo brakiem
zainteresowania ze strony właścicieli gruntów rolnych” – podano.
Wreszcie informacja podsumowująca rozmiar scaleń i wymian: „GDDKiA w ciągu ostatnich dziesięciu lat poniosła
koszty wykonania scalenia i wymiany gruntów oraz poscaleniowego zagospodarowania gruntów związane z budową
autostrad na poziomie przekraczającym 69 mln zł. Jednocześnie należy wskazać, że z posiadanej przeze mnie wiedzy,
nie wynika aby GDDKiA była adresatem wniosków o spowodowanie wszczęcia z urzędu postępowań scaleniowych.”
Czy przeznaczenie 69 mln zł na scalenia w ciągu 10 lat przy tym rozmachu prac związanych z budową dróg krajowych
i autostrad to dużo?
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Jak wynika z informacji o działaniu „Scalanie” z PROW (wsparcie obejmuje 100% kosztów kwalifikowalnych operacji)
maksymalna wysokość pomocy na opracowanie projektu scalenia nie może przekroczyć kwoty:
- równowartości 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego,
lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
- równowartości 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.
Maksymalna wysokość pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć kwoty:
- równowartości 2 000 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw:
dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
- równowartości 1 900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.
Przy założeniu więc, że na projekt scalania i zagospodarowanie poscaleniowe trzeba wydać co najmniej 2,5 tys. euro
na ha (ponad 10 tys. zł), GDDKiA nie wykazuje się tu rozmachem.
Podobnie jak starostwa.
Na scalanie z PROW przeznaczono 1 295 570 471,38 zł, wykorzystano 10,88% limitu.
A jak miało być? W 2017 roku planowano obejmować postępowaniem scaleniowym ok. 40 000 ha rocznie, co
wymagało zabezpieczania wydatków na poziomie ok. 212 mln zł rocznie.
Trzeba przypomnieć, że rozdrobnienie gruntów podnosi koszty produkcji rolniczej.
Zamknij >
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Dostępność pracowników sezonowych na wiosnę 2021- czego możemy się spodziewać?
Farmer.pl | Autor: SadyOgrody.pl | 09.12.2020 | fot. Shutterstock
Czy na początku 2021 roku mogą się nasilić problemy z dostępnością pracowników
sezonowych? Czy producenci owoców i warzyw powinni przygotować się i wcześniej
zadbać o zezwolenia dla pracowników zza granicy? O przewidywanej dostępności
pracowników sezonowych w zbliżającym się nowym roku mówi Andrzej Anasiak, prezes
Timberworks. Jaka jest obecnie przewidywana dostępność pracowników na 2021 rok ?
To bardzo dobre pytanie, które pojawia się zawsze po zakończeniu sezonu. Pozornie
niebezpieczeństwa braku pracowników sezonowych na dziś nie widać. Z jednej strony
na Ukrainie – to główny rynek pracowników sezonowych – wzrasta bezrobocie z drugiej
strony zainteresowanie pracą w rolnictwie maleje. Dla kandydatów do pracy i tylko dla nich dobrym zwiastunem jest
wzrost płacy minimalnej, który od kilku lat przyczynia się do wzrostu wynagrodzenia także pracy sezonowej.
Czy w wyniku COVID-19 na najbliższą wiosnę rolnicy mogą mieć problem z dostępnością pracowników sezonowych?
Mijający rok i związane z COVID-19 zmiany oprócz niedogodności i problemów, które się pojawiły na początku
pandemii stał się okazją do wprowadzenia kilku nowych rozwiązań. Wszystko wskazuje na to, że w nowym roku nie
wiele się zmieni, dlatego pamiętać należy o tym by zabezpieczyć zezwolenia na prace sezonową. Jak wiemy od 2018 r
rokrocznie pracodawca może zatrudnić pracownika do prac sezonowych na 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
Warto takie zezwolenie już dziś uzyskać by pracownik maił czas na uzyskanie wizy. Jeżeli zachowany zostanie
obowiązek kwarantanny dla cudzoziemców wjeżdżających na teren Polski to instytucja „pracownika na
kwarantannę” – znana z tego roku – będzie prawdopodobnie dość popularna. Oczywiście nie zapewni ona ciągłości
wykonywanych prac i zwiększy koszty zatrudnienia, nie mniej jednak w wielu wypadkach będzie ratunkiem dla
rolników i producentów owoców i warzyw.
Wielka niewiadoma, która nam towarzyszy od marca br. pozostaje z nami i trudno w dniu dzisiejszym wyrokować jak
będzie wyglądał przednówek i czas zbiorów.
Czy pracownicy z Białorusi wspomogą znacząco rynek pracy w branży sadowniczej i warzywniczej?
Sytuacja na Białorusi jest bardzo trudna. Jak wiemy rząd Polski przygotowała specjalne rozwiązania dla pracowników
z Białorusi , które dotyczą przede wszystkim pracowników IT, lekarzy, pielęgniarek. Wszyscy przyjeżdżający na
podstawie wizy humanitarnej oraz w ramach programu Poland Business Harbour będą otoczeni szczególną opieką i
maja dostęp do rynku pracy na preferencyjnych warunkach. Na dziś trudno oczekiwać, że chętnych do pracy w
branży sadowniczej i warzywniczej z terenu Białorusi będzie znacznie więcej niż w poprzednich latach. To nigdy nie
był kierunek istotnie wspierający producentów rolnych. Ale oczywiście sytuacja jest dynamiczna i może wydarzyć się
coś czego dziś nie przewidujemy. Warto pomyśleć o podobnych rozwiązaniach dla pracowników sezonowych z
innych regionów naszej części Europy.
Zamknij >
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