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Notowania
CenyRolnicze.pl | 4 stycznia 2021

PSZENICA KONSUMPCYJNA
Średnia cena zł/t: 813,18

ŻYTO KONSUMPCYJNE
Średnia cena zł/t: 537,00

JĘCZMIEŃ BROWARNY
Średnia cena zł/t: 648,18
MIN - MAX: 600,00 860,00

OWIES KONSUMPCYJNY
Średnia cena zł/t: 555,00

MIN - MAX: 740,00 - 880,00

MIN - MAX: 490,00 - 650,00

PSZENICA PASZOWA
Średnia cena zł/t: 770,22

ŻYTO PASZOWE
Średnia cena zł/t: 534,75

JĘCZMIEŃ PASZOWY
Średnia cena zł/t: 640,22

MIN - MAX: 490,00 - 620,00

PSZENŻYTO
Średnia cena zł/t: 659,57
MIN - MAX: 600,00 760,00

MIN - MAX: 700,00 - 830,00

GROCH
Średnia cena zł/t: 925,56
MIN - MAX: 840,00 - 980,00

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

ŁUBIN WĄSKOLISTNY
Średnia cena zł/t: 967,50
MIN - MAX: 800 - 1 100

BOBIK
Średnia cena zł/t: 937,50
MIN - MAX: 880,00 - 980,00

RZEPAK
Średnia cena zł/t: 1 764,23
MIN - MAX: 1 640 - 1 875

KUKURYDZA
Średnia cena zł/t: 726,79
MIN - MAX: 660,00 - 820,00

MLEKO
Średnia cena zł/l: 1,56
MIN - MAX: 1,44 - 1,64

ŻYWIEC WIEPRZOWY
Średnia cena zł/kg: 3,58
MIN - MAX: 3,00 – 4,20

MATF Pszenica
213,25 €/t

MATF Kukurydza
198,50 €/t
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MIN - MAX: 480,00 - 640,00

MIN - MAX: 590,00 - 710,00

UOKiK wszczął postępowania wobec Kauflandu, Eurocashu i Intermarche
Farmer.pl | Autor: dlaHandlu.pl | 28.12.2020 | fot. ElasticComputeFarm z Pixabaydlahandlu.pl
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające dotyczące Kaufland
Polska Markety, Eurocash i SCA PR Polska (Intermarche). Zastrzeżenia budzi m.in.
wsteczne ustalanie rabatów i warunków handlowych w relacjach z dostawcami
produktów rolno-spożywczych. Za podobne praktyki została niedawno ukarana spółka
Jeronimo Martins Polska, właściciel sklepów Biedronka.
Rabaty retrospektywne (rabaty retro) odnoszą się do zakupów dokonanych w
przeszłości. Czytaj dalej…

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie ochrony wód przed
azotanami
Farmer.pl | Autor: PAP | 28.12.2020 | Fot. farmer.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o rozpoczęciu
przyjmowania wniosków na dofinansowanie inwestycji, mających chronić wody przed
zanieczyszczeniem azotanami, pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, a wnioski można składać od wtorku 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021.
Czytaj dalej…

Jakie ceny użytków rolnych na koniec roku 2020?
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 29.12.2020 | fot. Shutterstock
Średnia cena gruntu ornego w Polsce wynosi 48 096 zł. Dane o cenach gruntów,
potrzebne m.in. bankom do udzielania kredytów, gromadzi GUS. Dostępne są obecnie
dane obowiązujące od 9 października 2020 przy ocenie planów inwestycji, opierające
się o ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2020 r. I tak podano, że
cena gruntu ornego średnio w Polsce wynosi 48 096 zł (najwyższa jest w Wielkopolsce 63 401 zł, najniższa w województwie podkarpackim - 28 613 zł). Grunt orny dobry zalicza się tu grunty klas I, II, III a, łąki oraz pastwiska klasy I i II – kosztował średnio w
kraju 60 490 zł (najdrożej w województwie wielkopolskim 84 927 zł, najtaniej w woj.
lubuskim 37 143 zł). Czytaj dalej…

Niemcy: Setki rolników protestują przed centralnymi magazynami Aldi
Farmer.pl | Autor: JK | 29.12.2020 | Fot. fotandy / Shutterstock.com
Setki rolników zablokowało drogi dojazdowe do magazynów Aldi swoimi ciągnikami w
Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii, aby zaprotestować przeciwko polityce
cenowej dyskonta.
Jak poinformowała policja, przed magazynem Aldi w Hesel w Dolnej Saksonii około 400
traktorów blokowało wjazdy. Od poniedziałku wieczorem blokowane są również
magazyny w innych częściach landu oraz w Nadrenii Północnej-Westfalii. W SzlezwikuHolsztynie protesty zaczęły się już w czasie świątecznego weekendu. Blokady trwały też
we wtorek rano. Czytaj dalej…
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Jakie wsparcie dla młodych w nowej WPR?
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 29.12.2020 | fot. anned z Pixabay
Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników - czyli dodatek do płatności
należnej do powierzchni gospodarstwa - będzie przysługiwało bez limitu powierzchni, a
nie jak teraz do maksymalnie 50 ha.
Przedstawiony projekt Planu Strategicznego dla WPR po 2022 roku zawiera istotną
zmianę w stosunku do obecnej płatności dla młodych rolników (a pamiętajmy, że
kryteria „młodego rolnika” spełnia też grupa osób czy osoba prawna) – płatność ta
będzie przysługiwać bez limitu powierzchniowego. Czytaj dalej…

Izba Zbożowo-Paszowa: podrożała pszenica na światowych giełdach
Farmer.pl | Autor: PAP | 29.12.2020 | fot. Shutterstock
Pod koniec grudnia br. wzrosły notowania pszenicy na światowych giełdach.
Wyznaczają one ceny tego ziarna na światowym rynku. W Polsce cena pszenicy na
eksport jest wysoka - między 915-925 zł za tonę. W ub.r. za pszenicę proponowano ok.
750 zł za tonę.
Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, w przedostatnim tygodniu 2020 roku, ceny pszenicy
na giełdzie w Chicago wyraźnie wzrosły i kształtują się obecnie na najwyższym poziomie
od końca października br. Przyczyną - osłabienie dolara do koszyka walut oraz ciągnące
się strajki pracownicze w argentyńskich portach. Czytaj dalej…

Dania: Powstaje największa w Europie farma wertykalna
Farmer.pl | Autor: JK | 29.12.2020 | Fot. materiały prasowe „Nordic Harvest”
Duński start-up „Nordic Harvest” i firma technologiczna z Tajwanu budują największą i
najbardziej wydajną zadaszoną farmę w Europie.
Przy pełnej wydajności w 2021 roku możliwe będą do uzyskania plony do trzech ton
dziennie. Rolnictwo wertykalne umożliwia uprawę roślin bez gleby i słońca, w
budynkach wielokondygnacyjnych, gdzie zbiory odbywają się przez cały rok.
Z reguły gospodarstwa wertykalne zlokalizowane są na obszarach miejskich i powinny
tam zapewniać zaopatrzenie regionalne. Czytaj dalej…

Kukurydza na MATIF najdroższa od ponad 7 lat
Farmer.pl | Autor: Tomasz Roszkowski | 30.12.2020 | Fot. Shutterstock
Wtorkowe notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen.
Kukurydza na MATIF zyskała 1,3 proc. i jest najdroższa od sierpnia 2013 r.
Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w marcu wczoraj podrożała o 0,5 proc. i
kosztowała 212,00 euro/t (955 zł/t) i była o 12,3 proc. droższa niż przed rokiem o tej
porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym podniosła się o
1,3 proc. i wyniosła 200,75 euro/t (904 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 19,1
proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 02 sierpnia 2013 r. Czytaj dalej…
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KOWR: Mimo obaw, dobre zbiory zbóż i pozostałych płodów rolnych w 2020 r.
Farmer.pl | Autor: PAP | 30.12.2020 |
Tegoroczne zbiory zbóż okazały się rekordowe i wyniosły 33,5 mln ton, tj. o 16 proc.
więcej w stosunku do ub.r. - zaznaczył zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin
Wroński. Dodał, że rok był trudny dla rolnictwa, ze względu na ograniczenia
wprowadzane z powodu pandemii koronawirusa.
Wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) tłumaczył, że sytuacja w
produkcji roślinnej w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych. Mijający rok z
uwagi na wiosenne przymrozki oraz niedobory wilgoci w glebie na wiosnę zapowiadał
się niekorzystnie dla krajowej produkcji roślinnej. Czytaj dalej…

Premier: Ruszamy z programem wsparcia terenów popegeerowskich
Farmer.pl | Autor: PAP | 30.12.2020 | Fot. KPRM
Ruszamy z programem wsparcia tych terenów w wysokości 250 mln złotych powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej w
środę premier Morawiecki poinformował, że w ramach tego programu gminy, na
terenie których funkcjonowały PGR-y będą mogły wnioskować o inwestycje w
wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł. Jak mówił, środki te mogą być przeznaczone m.in.
na budowę infrastruktury drogowej, wodnej, wodno-kanalizacyjnej, modernizację i
budowę nowych świetlic, bibliotek i remiz strażackich, a także rozwój placów zabaw i
terenów rekreacyjnych oraz konserwację budynków i zabytków. Czytaj dalej…

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w sąsiednich krajach
Farmer.pl | Autor: JK | 30.12.2020 | Fot.Shutterstock
Aktualne ceny podstawowych produktów rolnych otrzymywane przez producentów w
sąsiednich krajach. Notowania pochodzą z niemieckiego i ukraińskiego ministerstwa
rolnictwa.
Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę, w nawiasie
średnia cena w 52 tygodniu 2020 r.
Brandenburgia
Pszenica jakościowa 185-200 (191) Czytaj dalej…

Unijna kukurydza najdroższa od siedmiu lat, a rzepak z najwyższymi notowaniami
od stycznia tego roku
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 30.12.2020 |
- Wtorkowa sesja (29.12.2020) zamknęła się silnymi wzrostami notowań zbóż i
kompleksu sojowego na giełdzie w Chicago. Wyceny amerykańskiej kukurydzy i soi
wspięły się na wieloletnie szczyty po wybiciu o 2-3%. W mniejszym zakresie drożała we
wtorek amerykańska pszenica, która od 3 miesięcy pozostaje w szerokim trendzie
bocznym – relacjonuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej. Kolejne nowe
szczyty zawdzięczamy obawom pogodowym związanym z deficytem opadów głównie
w Argentynie, ale też zatrzymaniu dostaw z Argentyny, gdzie od początku grudnia trwa
strajk dokerów, który uwięził w portach (według różnych źródeł) 140 - 170 statków.
Czytaj dalej…
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J.K. Ardanowski: trudno sobie wyobrazić, że ktoś może zarządzać rolnictwem przy
niechęci do rolników
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 30.12.2020 |
- Nie jest tak, że ministrem rolnictwa musi być rolnik. Wielu z tych, którzy zarządzali
rolnictwem nie było rolnikami. Jednak, jak sądzę, jeżeli ktoś nie czuje sposobu myślenia
rolników – ich duszy, wrażliwości, twardego stąpania po ziemi, nieufności czy też
przywiązania do ziemi oraz szacunku do własności prywatnej – to nie będzie dobrym
ministrem rolnictwa – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski oceniając fakt, że obecny
szef resortu nie jest rolnikiem. Czytaj dalej…

Koniec z „papierowymi rolnikami”?
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 31.12.2020 |
- Ustanowienie interpretacji pojęcia aktywnego rolnika odpowiedniej do warunków
Polski jest konieczne ze względu na nadchodzącą Wspólną Politykę Rolną. Nowa
definicja musi odpowiadać specyfice polskiego rolnictwa i zapewnić powiązanie
programów pomocowych dla rolnictwa z faktycznie wykonywaną działalnością rolniczą
– przekonuje samorząd rolniczy.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 grudnia 2020 r. do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zgłaszając gotowość do udziału w pracach związanych wypracowaniem
definicji „aktywnego rolnika”. Czytaj dalej…

Sytuacja w rolnictwie – podsumowanie roku
Agronews.com.pl | Autor: Redakcja Agronews | 31.12.2020 |
Na sytuację w polskim rolnictwie w 2020 roku złożyło się wiele czynników. Oprócz
warunków atmosferycznych czy chorób zwierząt ogromne ograniczenia spowodowały
obostrzenia wywołane pandemią koronawirusa. Restrykcje determinowały sytuację
podażowo-popytową na rynku produktów rolno-spożywczych oraz wywierały presję na
ceny w całym łańcuchu dostaw żywności.
– Polskie rolnictwo jest strategicznym działem gospodarki narodowej, którego
nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Czytaj
dalej…

PIM: Nowe obostrzenia dotkną branżę rolno-spożywczą
Farmer.pl | Autor: Łukasz Chmielewski/PIM | 30.12.2020 | fot. Shutterstock
Polska Izba Mleka alarmuje, że nowe obostrzenia, które weszły w życie 28 grudnia br. i
będą obowiązywać do 17 stycznia 2021 roku, dotyczące m.in. korzystania z hoteli w
ramach przejazdów służbowych, głęboko dotkną branżę rolno-spożywczą, a szczególnie
sektor mleczarski, uniemożliwiając serwis maszyn i urządzeń wykorzystywanych w
branży przetwórczej. Jak informuje Polska Izba Mleka, w odpowiedzi na wprowadzone
przepisy, w dniu 28 grudnia skierowała pismo w tej sprawie do Premiera rządu
Mateusza Morawieckiego, podając je do wiadomości także Ministrowi Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Grzegorzowi Pudzie. Czytaj dalej…
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ZAŁĄCZNIK
UOKiK wszczął postępowania wobec Kauflandu, Eurocashu i Intermarche
Farmer.pl | Autor: dlaHandlu.pl | 28.12.2020 | fot. ElasticComputeFarm z Pixabaydlahandlu.pl
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające dotyczące Kaufland
Polska Markety, Eurocash i SCA PR Polska (Intermarche). Zastrzeżenia budzi m.in.
wsteczne ustalanie rabatów i warunków handlowych w relacjach z dostawcami
produktów rolno-spożywczych. Za podobne praktyki została niedawno ukarana spółka
Jeronimo Martins Polska, właściciel sklepów Biedronka.
Rabaty retrospektywne (rabaty retro) odnoszą się do zakupów dokonanych w
przeszłości. Występują między innymi w relacjach pomiędzy sieciami handlowymi a
dostawcami produktów rolno-spożywczych. Stosowane są różne systemy wstecznego
przyznawania rabatów. W niektórych sytuacjach dostawca zawierając umowę nie jest w stanie określić, czy i w jakiej
wysokości będzie musiał go przyznać sieci handlowej oraz na podstawie jakich kryteriów. Takie praktyki mogą być
uznane za niedozwolone działanie silniejszej strony umowy, stanowiące nieuczciwe wykorzystywanie przewagi
kontraktowej.
Za podobne praktyki została ukarana spółka Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka. Prezes UOKiK sprawdza
również polityki rabatowe stosowane przez inne sieci handlowe. Pierwszym efektem analizy jest wszczęcie trzech
postępowań wyjaśniających, które dotyczą spółek: Kaufland Polska Markety, Eurocash (organizator licznych sieci
sklepów, m.in. ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Gama, Groszek i Euro Sklep) oraz SCA PR Polska (spółka
odpowiedzialna za zakupy w sieci Intermarche).
Ze wstępnych ustaleń Urzędu wynika m.in., że przedsiębiorcy zawierają z dostawcami produktów rolno-spożywczych
umowy dotyczące warunków handlowych (w tym warunków rabatowania) na dany rok z opóźnieniem – w takich
sytuacjach ustalenia mają wsteczną moc obowiązywania. Dostawcy przez długi czas mogą zatem nie znać warunków,
na jakich dostarczają produkty rolno-spożywcze do sieci. Ponadto, mogą również występować sytuacje, w których
dostawcy zostają obciążeni dodatkowymi rabatami, nie przewidzianymi w pierwotnych umowach o dostawy.
- Działanie trzech przedsiębiorców może być przejawem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej,
dlatego w toku postępowania wyjaśniającego zweryfikujemy poczynione wstępnie ustalenia. Sytuacja, w której
dostawcy produktów rolno-spożywczych przez kilka miesięcy nie wiedzą, na jakich warunkach finansowych realizują
dostawy do sieci handlowej i czy współpraca będzie w ogóle dla nich opłacalna, jest absolutnie nieakceptowalna.
Podobnie nie może dochodzić do sytuacji, gdy w toku współpracy większy przedsiębiorca wymusza dodatkowe
rabaty wsteczne, wykraczając znacząco poza uzgodnione pierwotnie warunki. Relacje handlowe muszę opierać się na
uczciwości i odpowiedzialności, zwłaszcza w tak ważnym gospodarczo sektorze rolno-spożywczym - mówi Prezes
UOKiK Tomasz Chróstny.
Zamknij >
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ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie ochrony wód przed azotanami
Farmer.pl | Autor: PAP | 28.12.2020 | Fot. farmer.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o rozpoczęciu
przyjmowania wniosków na dofinansowanie inwestycji, mających chronić wody przed
zanieczyszczeniem azotanami, pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, a wnioski można składać od wtorku 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r.
Jak sprecyzowała Agencja, wsparcie adresowane jest do gospodarstw prowadzących
chów lub hodowlę zwierząt. Jednak o pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk
oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50
proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i 60 proc. w przypadku młodego rolnika.
Jak wskazuje ARiMR, dofinansowanie może być przeznaczone na poprawę warunków gromadzenia przy nawozów
naturalnych, a przypadku młodych rolników - także kiszonek. Wsparcie można otrzymać m.in. na koszty budowy,
przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia
nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn
i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.
Zamknij >
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Jakie ceny użytków rolnych na koniec roku 2020?
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 29.12.2020 | fot. Shutterstock
Średnia cena gruntu ornego w Polsce wynosi 48 096 zł. Dane o cenach gruntów,
potrzebne m.in. bankom do udzielania kredytów, gromadzi GUS. Dostępne są obecnie
dane obowiązujące od 9 października 2020 przy ocenie planów inwestycji, opierające
się o ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2020 r. I tak podano, że
cena gruntu ornego średnio w Polsce wynosi 48 096 zł (najwyższa jest w Wielkopolsce 63 401 zł, najniższa w województwie podkarpackim - 28 613 zł). Grunt orny dobry zalicza się tu grunty klas I, II, III a, łąki oraz pastwiska klasy I i II – kosztował średnio w
kraju 60 490 zł (najdrożej w województwie wielkopolskim 84 927 zł, najtaniej w woj.
lubuskim 37 143 zł).
Grunty średnie - grunty klas III b, IV, łąki oraz pastwiska klasy III i IV – średnio w Polsce sprzedawano i kupowano po
49 674 zł (najdrożej znów w Wielkopolsce - po 66 181 zł, najtaniej w woj. podkarpackim – po 26 541 zł).
Za słabe grunty - grunty klas V, VI, łąki oraz pastwiska klasy V i VI - średnia w Polsce to 35 370 zł (najwyżej płacono w
woj. wielkopolskim - 45 431 zł, najtaniej w woj. świętokrzyskim - 19 833 zł).
Dla porównania ceny z 2019 roku, w rozbiciu na województwa (źródło GUS).

Zamknij >
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Niemcy: Setki rolników protestują przed centralnymi magazynami Aldi
Farmer.pl | Autor: JK | 29.12.2020 | Fot. fotandy / Shutterstock.com
Setki rolników zablokowało drogi dojazdowe do magazynów Aldi swoimi ciągnikami w
Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii, aby zaprotestować przeciwko polityce
cenowej dyskonta.
Jak poinformowała policja, przed magazynem Aldi w Hesel w Dolnej Saksonii około 400
traktorów blokowało wjazdy. Od poniedziałku wieczorem blokowane są również
magazyny w innych częściach landu oraz w Nadrenii Północnej-Westfalii. W SzlezwikuHolsztynie protesty zaczęły się już w czasie świątecznego weekendu. Blokady trwały też
we wtorek rano.
Według rzecznika ruchu „Ziemia tworzy więź” w Dolnej Saksonii, rolnicy zostaną, dopóki Aldi nie przedstawi
konstruktywnych propozycji. Akcja została wywołana trwającymi negocjacjami w sprawie nowego kontraktu na
masło.
Rzecznik Aldi-Nord, stwierdził w poniedziałek, że to zupełnie normalne i co roku powtarzalne, że ceny masła rosły z
powodu dużego popytu w okresie świątecznym, a następnie ponownie spadają na początku roku. Jednak rolnicy
obawiają się, że ceny zostaną zbyt obniżone.
Jak zapowiedziała organizacja Land Creates Connection Germany (LSV Germany), w poniedziałek odbyła się rozmowa
pomiędzy zarządem organizacji a przedstawicielami dyskonta Aldi.
Według LSV Germany, Aldi chce w przyszłości wprowadzać na rynek wyłącznie świeże mleko pochodzące z
niemieckiego gospodarstw, zarówno ekologiczne, jak i tradycyjne. Ponadto chce w przyszłości zawierać więcej
kontraktów długoterminowych w celu wzmocnienia planowania i bezpieczeństwa marketingowego. LSV Germany
postrzega to, jako początek, który wciąż jest daleki od oczekiwanych zmian na rynku mleka.
Zamknij >
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Jakie wsparcie dla młodych w nowej WPR?
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 29.12.2020 | fot. anned z Pixabay
Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników - czyli dodatek do płatności
należnej do powierzchni gospodarstwa - będzie przysługiwało bez limitu powierzchni, a
nie jak teraz do maksymalnie 50 ha.
Przedstawiony projekt Planu Strategicznego dla WPR po 2022 roku zawiera istotną
zmianę w stosunku do obecnej płatności dla młodych rolników (a pamiętajmy, że
kryteria „młodego rolnika” spełnia też grupa osób czy osoba prawna) – płatność ta
będzie przysługiwać bez limitu powierzchniowego.
Jak podano, o ten rodzaj płatności rocznej będzie mógł występować rolnik, który w roku
złożenia wniosku o przyznanie wsparcia ma co najwyżej 40 lat (tzn. wymagane będzie nieukończenie 41 roku życia w
pierwszym roku składania wniosku o przyznanie „Podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności” –
teraz JPO) i spełnia warunek bycia „kierującym gospodarstwem”.
Płatność będzie przysługiwać na hektar użytków rolnych w gospodarstwie, z jednolitą stawką w całym kraju, bez
limitu powierzchniowego użytków rolnych w gospodarstwie (w obecnej WPR maksymalny obszar powierzchni wynosi
50 ha), przez okres pięciu lat począwszy od rozpoczęcia działalności rolniczej.
Uzupełniające wsparcie dochodów to nie jest jedyny zaproponowany rodzaj wsparcia dla młodych rolników. Tak jak
obecnie będą mogli też korzystać z pomocy inwestycyjnej. „Premie dla młodych rolników” będą mogły wynosić do
200 tys. zł, będą wypłacane w formie płatności ryczałtowej w dwóch transzach.
Tu kryteria wyboru operacji dotyczą w szczególności m.in. przejmowania na własność przynajmniej jednego
gospodarstwa w całości oraz różnicy wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym
rolnikiem.
Zamknij >
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Izba Zbożowo-Paszowa: podrożała pszenica na światowych giełdach
Farmer.pl | Autor: PAP | 29.12.2020 | fot. Shutterstock
Pod koniec grudnia br. wzrosły notowania pszenicy na światowych giełdach.
Wyznaczają one ceny tego ziarna na światowym rynku. W Polsce cena pszenicy na
eksport jest wysoka - między 915-925 zł za tonę. W ub.r. za pszenicę proponowano ok.
750 zł za tonę.
Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, w przedostatnim tygodniu 2020 roku, ceny pszenicy
na giełdzie w Chicago wyraźnie wzrosły i kształtują się obecnie na najwyższym poziomie
od końca października br. Przyczyną - osłabienie dolara do koszyka walut oraz ciągnące
się strajki pracownicze w argentyńskich portach.
Na rynku pojawiają się także obawy, iż zbiory pszenicy w Rosji w 2021 roku mogą być sporo niższe od tegorocznych w
związku z mocno niepewną kondycją zasiewów pszenicy ozimej. W wigilijny czwartek cena pszenicy miękkiej w
kontrakcie na styczeń 2021 na giełdzie w Chicago wynosiła 230, 38 USD/t i była o 3,1 proc. wyższa niż przed
tygodniem, a w kontrakcie marcowym wzrosła o 2,7 proc. do 229,87 USD/t.
Podrożała także pszenica na paryskiej giełdzie Matif do najwyższego poziomu od 3 tygodni. Powodem są rosnące
nadzieje inwestorów na większy eksport unijnej pszenicy w związku z ograniczeniami w wywozie rosyjskiego ziarna
począwszy od 15 lutego 2021 roku. Niemniej jednak, w związku z okresem świątecznym aktywność inwestorów na
giełdzie paryskiej jest niewielka. W czwartek 24 bm. cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2021 wyniosła 211,75
euro/t i była o 1,6 proc. wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2021 wyniosła 209,25 euro/t i była o
1,7 proc. wyższa.
W Polsce w świątecznym tygodniu obroty zbożami były niewielkie, okres świąteczno-noworoczny nie sprzyja bowiem
handlowi ziarnem. W opinii ekspertów Izby Zbożowo-Paszowej, większego ruchu na rynku należy się spodziewać w
styczniu i kolejnych miesiącach sezonu z racji zapowiadanego dużego eksportu pszenicy.
Obecnie ceny skupu pszenicy są zróżnicowane, pszenica konsumpcyjna kosztuje w granicach 770-860 zł, a paszowa 760-850 zł/t. Znacznie wyższe ceny można uzyskać za ziarno z przeznaczeniem na eksport, za dobrą jakościowo
pszenicą z dostawą w styczniu-marcu można otrzymać 915-925 zł/t.
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach pod koniec listopada br. za
pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 842 zł/t. Cena ta była o 2 proc. wyższa niż przed miesiącem. Jednocześnie
pszenica konsumpcyjna była o 19 proc. droższa niż przed rokiem.
Ze wstępnych ocen Izby Zbożowo-Paszowej wynika, że w pierwszych 4 miesiącach sezonu 2020/21 (lipiec
październik), wywóz zbóż ogółem z kraju wyniósł ponad 2 6 mln ton, w tym ponad 1 mln ton pszenicy, i był o około 1
mln ton większy niż rok wcześniej.
W grudniu br. eksport pszenicy przez porty może zbliżyć się do 300 tys. ton Z kraju wyjeżdża/wypływa także dużo
kukurydzy. Spore ilości tego zboża ładowane są na statki w portach Gdańsk i Gdynia. Według ekspertów Izby,
podobna ilość pszenicy powinna być wyeksportowana także w styczniu 2021 r.
Eksperci zauważają, że tempo eksportu polskiej pszenicy poza UE jest w tym sezonie o połowę szybsze niż przed
rokiem. Od początku obecnego sezonu (od lipca 2020) wysłaliśmy poza granice UE 1,39 mln ton pszenicy. Stanowi to
ponad 11,5 proc. unijnego eksportu pszenicy miękkiej i daje nam czwarte miejsce w rankingu unijnych eksporterów
tego zboża.
Nasz dotychczasowy eksport pszenicy (poza UE) jest o już o ponad połowę większy od tego z analogicznego okresu
poprzedniego sezonu, kiedy to w ciągu pierwszych 25 tygodni wywieźliśmy poza UE ponad 953 tys. ton pszenicy.
Mimo fatalnych zbiorów, w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej liderem jest Francja z ponad 25 proc. udziałem,
kolejne miejsca zajmują: Litwa (16 proc.) oraz Łotwa (14 proc.).
Zamknij >
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Dania: Powstaje największa w Europie farma wertykalna
Farmer.pl | Autor: JK | 29.12.2020 | Fot. materiały prasowe „Nordic Harvest”
Duński start-up „Nordic Harvest” i firma technologiczna z Tajwanu budują największą i
najbardziej wydajną zadaszoną farmę w Europie.
Przy pełnej wydajności w 2021 roku możliwe będą do uzyskania plony do trzech ton
dziennie. Rolnictwo wertykalne umożliwia uprawę roślin bez gleby i słońca, w
budynkach wielokondygnacyjnych, gdzie zbiory odbywają się przez cały rok.
Z reguły gospodarstwa wertykalne zlokalizowane są na obszarach miejskich i powinny
tam zapewniać zaopatrzenie regionalne.
W pobliżu Kopenhagi powstaje największa w Europie farma wertykalna. Często ceny tej żywności są stosunkowo
wysokie, ponieważ gospodarstwa zużywają dużo energii.
Na terenie przemysłowym, 20 km na zachód od Kopenhagi ma zostać ukończona największa pionowa farma w
Europie o łącznej powierzchni 0,7 ha. Pionowe gospodarstwo zostało zbudowane i obsługiwane przez duński „Nordic
Harvest”. Pierwsza część farmy jest już gotowa, reszta powinna zacząć produkować w 2021 roku. Na 14 piętrach
uprawianych jest 20 różnych rodzajów sałaty i ziół - w tym mięta, bazylia, rukola i młody szpinak.
Odpowiednią technologię - w tym roboty, oprogramowanie i oświetlenie - dostarcza tajwańska specjalistyczna firma
YesHealth Group. Podczas gdy tego typu farmy dotychczas z trudem powstawały w Europie, Azja i USA są w czołówce
ich budowy.
Zamknij >
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Kukurydza na MATIF najdroższa od ponad 7 lat
Farmer.pl | Autor: Tomasz Roszkowski | 30.12.2020 | Fot. Shutterstock
Wtorkowe notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen.
Kukurydza na MATIF zyskała 1,3 proc. i jest najdroższa od sierpnia 2013 r.
Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w marcu wczoraj podrożała o 0,5 proc. i
kosztowała 212,00 euro/t (955 zł/t) i była o 12,3 proc. droższa niż przed rokiem o tej
porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym podniosła się o
1,3 proc. i wyniosła 200,75 euro/t (904 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 19,1
proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 02 sierpnia 2013 r.
Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym wczoraj podrożała o 0,7 proc. i kosztowała
227,26 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 11,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w
marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 2,1 proc. i wyniosła 183,46 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 20,0
proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 29 maja 2014 r.
Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,47 proc. (212,00 euro/t - 955 zł/t).
Wykres 1.

Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2
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Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje
długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,69 proc. (227,26 USD/t - 836 zł/t).
Wykres 4

Strona | 16

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy,
krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 1,26 proc. (200,75 euro/t- 904 zł/t).
Wykres 6
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Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren
długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8
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Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 2,08 proc. (183,46 USD/t - 675 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend
wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10
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KOWR: Mimo obaw, dobre zbiory zbóż i pozostałych płodów rolnych w 2020 r.
Farmer.pl | Autor: PAP | 30.12.2020 |
Tegoroczne zbiory zbóż okazały się rekordowe i wyniosły 33,5 mln ton, tj. o 16 proc.
więcej w stosunku do ub.r. - zaznaczył zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin
Wroński. Dodał, że rok był trudny dla rolnictwa, ze względu na ograniczenia
wprowadzane z powodu pandemii koronawirusa.
Wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) tłumaczył, że sytuacja w
produkcji roślinnej w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych. Mijający rok z
uwagi na wiosenne przymrozki oraz niedobory wilgoci w glebie na wiosnę zapowiadał
się niekorzystnie dla krajowej produkcji roślinnej. Poprawa sytuacji pogodowej pod
koniec wiosny oraz w okresie letnim spowodowała, że potrzeby wodne upraw zostały w pełni zaspokojone, co
pozytywnie wpłynęło na zbiory.
- Opady deszczu, które miały miejsce w czerwcu i w pierwszej połowie lipca 2020 r. skutkowały znaczącym wzrostem
zbiorów we wszystkich segmentach rynku rolnego i ogrodniczego. Uzyskiwane plony w zależności od uprawy
kształtowały się na poziomach wyższych w porównaniu z rokiem 2019 - zaznaczył dyrektor Wroński.
Strategiczne z punkty widzenia gospodarczego zbiory zbóż okazały się rekordowe i wyniosły 33,5 mln ton, tj. o 16
proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego, mimo że rozwój roślin w wiosennym okresie wegetacji na to nie
wskazywał. Dobre okazały się też zbiory kukurydzy - 4,3 mln ton (wzrost o 16 proc. w stosunku do roku 2019).
Rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie wzbudzało niepewność co do długoterminowych konsekwencji dla
globalnego rynku zbożowego. Skutkowało to rosnącym popytem na zboże (zwłaszcza na pszenicę) na rynkach
zagranicznych, co przyczyniło się do wzrostu eksportu ziarna z Polski. W efekcie eksport zbóż z kraju w okresie
dziesięciu miesięcy 2020 r. osiągnął rekordowy poziom 6,9 mln ton ziarna - podkreślił zastępca dyrektora
generalnego KOWR.
Dobre były także zbiory owoców z drzew (9 proc. wyższe w stosunku do 2019 r.) i krzewów owocowych i plantacji
jagodowych (o 10 proc.) Mniejszy, 4 proc. wzrost zbiorów odnotowano w przypadku warzyw gruntowych. W
mijającym roku warunki pogodowe mniej sprzyjały uprawom warzyw wczesnych i średniowczesnych, były natomiast
korzystne dla wegetacji odmian późnych - wyjaśnił dyrektor Wroński.
Bardzo dobre zbiory odnotowano w uprawach roślin okopowych. Sprzyjające uprawie ziemniaków warunki
pogodowe w okresie letnim skutkowały dobrym plonowaniem, co przełożyło się na 40 proc. wzrost tegorocznych
zbiorów. W przypadku buraków cukrowych zbiory oszacowano na poziomie o 5 proc. wyższym od ubiegłorocznych,
ale nadmierne uwilgotnienie gleby pod koniec wegetacji spowodowało, że pomimo zwiększonej masy korzeni
redukcji uległa zawartości cukru, co ma ujemny wpływ na ceny surowca uzyskiwane przez plantatorów.
Natomiast dużo więcej problemów mieli w tym roku producenci mięsa, głównie wieprzowiny i drobiu ze względu na
choroby: afrykańskiego pomoru świń i grypę ptaków - podkreślił Marcin Wroński.
Zamknij >
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Premier: Ruszamy z programem wsparcia terenów popegeerowskich
Farmer.pl | Autor: PAP | 30.12.2020 | Fot. KPRM
Demony przeszłości z III RP muszą odejść w niepamięć. Jednym z nich był brak dbałości
o obszary popegeerowskie. Ruszamy z programem wsparcia tych terenów w wysokości
250 mln złotych - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Podczas
konferencji prasowej w środę premier Morawiecki poinformował, że w ramach tego
programu gminy, na terenie których funkcjonowały PGR-y będą mogły wnioskować o
inwestycje w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł. Jak mówił, środki te mogą być
przeznaczone m.in. na budowę infrastruktury drogowej, wodnej, wodno-kanalizacyjnej,
modernizację i budowę nowych świetlic, bibliotek i remiz strażackich, a także rozwój
placów zabaw i terenów rekreacyjnych oraz konserwację budynków i zabytków.
"Rozwój musi się charakteryzować tym, że te demony przeszłości z III Rzeczypospolitej, z czasów wcześniejszych
muszą odejść w niepamięć. Jedną z pięt achillesowych rozwoju III RP niewątpliwie był brak dbałości o obszary
popegeerowskie.(...) Dlatego ruszamy dziś, u progu 2021 roku, z nowym programem wsparcia dla terenów
popegeerowskich w wysokości 250 mln zł. To wsparcie jest realizowane w ramach szerokiego programu rządowego
programu realizacji inwestycji lokalnych" - powiedział szef rządu.
Premier zapewnił, że rozpoczynający się program będzie widoczny gołym okiem w ciągu do 12 do 24 miesięcy.
"Chcemy bardzo mocno poprawić szanse rozwojowe tych zaniedbanych w czasach III RP terenów" - wskazał szef
rządu.
Morawiecki zauważył, że w III RP wiele obszarów w Polsce zostało opuszczonych. Podkreślił też, że na terenach tych
gwałtownie wzrosło bezrobocie, panowała bieda, ubóstwo i brak perspektyw. "Była to ogromna
niesprawiedliwość(...) Dziś chcemy tę niesprawiedliwość zacząć w stosunkowo szybkim tempie naprawiać. Dziś
chcemy, żeby do tych miejscowości z powrotem zajrzała nadzieja" - dodał.
Podczas konferencji prasowej wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker powiedział, że jest to pierwszy program wprost
skierowany do mieszkańców terenów popegeerowskich. "Jest to historyczny program dla tych ziem. Uważam, że jest
to kropla w morzu potrzeb tych terenów, ale jest to pierwszy krok w historii III RP, taki rządowy program wsparcia
tych terenów" - zaznaczył Szefernaker.
Jego zdaniem wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y to kwestia upomnienia się o godność mieszkańców
tych terenów i tych wszystkich, którzy potrzebują najbardziej pilnych inwestycji.
Polityk powiedział przy tym, że rząd PiS "jako pierwszy upomina się o godność mieszkańców terenów
popegeerowskich, jako pierwszy realizuje program skierowany do tych terenów". Wyraził przekonanie, że jest to
pierwszy, ale nie ostatni krok w walce z nierównością, która miała miejsce w latach 90.
Wiceminister poinformował, że nabór wniosków na inwestycje w gminach, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y,
rozpocznie się 4 stycznia, a zakończy 12 lutego. Zwrócił uwagę, że wszystkie takie gminy mogą wnioskować o
inwestycje do 5 mln zł.
Szefernaker wyjaśnił, że katalog zadań inwestycyjny jest otwarty, aczkolwiek rządowi najbardziej zależy "na
inwestycjach niecierpiących zwłoki, najbardziej ważnych z punktu widzenia codziennego życia mieszkańców".
Preferowane mają być inwestycje inicjonowanie przez mieszkańców, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla i innych
przedstawicieli lokalnych społeczności.
Wnioski o wsparcie gminy będą składać do wojewodów. Następnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z
wojewodami będzie opiniował złożone wnioski. W ramach tego programu gminy mogą złożyć maksymalnie trzy
wnioski na trzy inwestycje. Odpowiednie formularze można pobrać na stronach KPRM i MSWiA.
Zamknij >
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Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w sąsiednich krajach
Farmer.pl | Autor: JK | 30.12.2020 | Fot.Shutterstock
Aktualne ceny podstawowych produktów rolnych otrzymywane przez producentów w
sąsiednich krajach. Notowania pochodzą z niemieckiego i ukraińskiego ministerstwa
rolnictwa.
Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę, w nawiasie
średnia cena w 52 tygodniu 2020 r.
Brandenburgia
Pszenica jakościowa 185-200 (191)
Pszenica chlebowa 180-198 (187)
Pszenica paszowa 170-185 (181)
Żyto konsumpcyjne 130-150 (140)
Żyto paszowe 120
Jęczmień paszowy 155-168 (160)
Pszenżyto 150-162 (156)
Kukurydza 175
Rzepak 405-406 (406)
Saksonia
Pszenica jakościowa 185-190 (188)
Pszenica chlebowa 181-186 (184)
Pszenica paszowa 180-184 (182)
Żyto konsumpcyjne 133-144 (138)
Żyto paszowe 141-145 (143)
Jęczmień paszowy 150-160 (157)
Pszenżyto 150-170 (159)
Kukurydza 170
Rzepak 390-393 (392)
Meklemburgia - Pomorze Przednie
Pszenica jakościowa 190-205 (201)
Pszenica chlebowa 185-204 (198)
Pszenica paszowa 170-197 (187)
Żyto konsumpcyjne 130-142 (137)
Żyto paszowe 120-140 (130)
Jęczmień paszowy 155-172 (167)
Pszenżyto 158

Strona | 23

Kukurydza Rzepak 406-413 (409)
źródło: bmel-staistik.de/preise

Ukraina: Średnie ceny z 24 grudnia 2020 r. w hrywnach za tonę;
Pszenica II klasa 7 629
Pszenica III klasa 7 575
Pszenica IV klasa 7 393
Jęczmień III klasa 6 932
Kukurydza 6 822
Żyto 5 458

1 hrywna = 0,1301 zł, NBP 2020-12-29
Ze względu na brak jednolitego kursu walut ceny nie zostały przeliczone na złote.
źródło: agro.me.gov.ua
Zamknij >
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Unijna kukurydza najdroższa od siedmiu lat, a rzepak z najwyższymi notowaniami od
stycznia tego roku
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 30.12.2020 |
- Wtorkowa sesja (29.12.2020) zamknęła się silnymi wzrostami notowań zbóż i
kompleksu sojowego na giełdzie w Chicago. Wyceny amerykańskiej kukurydzy i soi
wspięły się na wieloletnie szczyty po wybiciu o 2-3%. W mniejszym zakresie drożała we
wtorek amerykańska pszenica, która od 3 miesięcy pozostaje w szerokim trendzie
bocznym – relacjonuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej.
Kolejne nowe szczyty zawdzięczamy obawom pogodowym związanym z deficytem
opadów głównie w Argentynie, ale też zatrzymaniu dostaw z Argentyny, gdzie od
początku grudnia trwa strajk dokerów, który uwięził w portach (według różnych źródeł)
140 - 170 statków. Drogę do wzrostów otwiera też wyjątkowo słaby dolar i rekordowo duża ilość taniego pieniądza,
który szuka schronienia przed inflacją. Dzisiaj kurs euro do dolara przekroczył poziom 1,227 i jest najwyższy od
kwietnia 2018 roku.
Wzrosty notowań w Paryżu są pochodną trendu wzrostowego panującego za oceanem oraz rosnącym cenom u
naszych wschodnich sąsiadów. Stąd unijna kukurydza przekroczyła na wtorkowym zamknięciu 200 eur/t - po raz
pierwszy od połowy 2013 roku. Notowania pszenicy zbliżyły się do ponad dwuletnich szczytów z listopada, a rzepak
zamknął dzień najwyżej od stycznia tego roku.
Zamknięcie wtorkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 29.12.2020:

Zamknij >
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J.K. Ardanowski: trudno sobie wyobrazić, że ktoś może zarządzać rolnictwem przy
niechęci do rolników
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 30.12.2020 |
- Nie jest tak, że ministrem rolnictwa musi być rolnik. Wielu z tych, którzy zarządzali
rolnictwem nie było rolnikami. Jednak, jak sądzę, jeżeli ktoś nie czuje sposobu myślenia
rolników – ich duszy, wrażliwości, twardego stąpania po ziemi, nieufności czy też
przywiązania do ziemi oraz szacunku do własności prywatnej – to nie będzie dobrym
ministrem rolnictwa – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski oceniając fakt, że obecny
szef resortu nie jest rolnikiem.
- Jeżeli ktoś rozumie złożoność rolnictwa, jak skomplikowane są tam mechanizmy, jakie
są powiązania między poszczególnymi działami rolniczymi, to o wiele mniej głupot i
błędów popełni. Przykładem jest tzw. „Piątka dla zwierząt”. Pomysłodawcy ustawy, ci którzy ją próbowali
„przepchnąć” przez Sejm, w tym ówczesny poseł, obecny minister Grzegorz Puda, mówili, że dotyka to tylko części
rolnictwa. Nie, dotyka je całe. Ta ustawa uderzyłaby w całe rolnictwo, tak ciężko walczące o utrzymanie kurczących
się dochodów. Wszystko jest ze sobą powiązane – wyjaśniał w wywiadzie z Radiem Maryja Jan Krzysztof Ardanowski.
Podkreślał, że decydenci odpowiedzialni za politykę państwa, w tym minister rolnictwa, powinni być mądrzejsi od
wszystkich partykularnie widzących swoje interesy i powinni widzieć, że rolnictwo jest systemem naczyń
połączonych. - Mam nadzieję, że minister Puda będzie to rozumiał. Nie należy dla świętego spokoju ustępować. Nie
czułem się i nie byłem urzędnikiem do spraw rolnych, tylko rolnikiem, któremu niezbadane wyroki Opatrzności
pozwoliły zostać ministrem odpowiedzialnym za rolnictwo. To są całkowicie różne motywacje i priorytety. Rolnictwo
to superważny dział gospodarki, który jest istotny dla całego społeczeństwa. To nie partykularny interes chłopów –
przekonywał były minister rolnictwa.
Uniknę oceny mojego następcy. Byłoby to niegrzeczne i łamałoby niepisaną umowę „gentlemen’s agreement”,
mówiącą, że ministrowie odchodzący i obecni nie krytykują się wzajemnie, tym bardziej, że wiedzą o sobie bardzo
wiele. (…) Dlatego też nie będę komentował ministra Grzegorza Pudy. Życzę mu sukcesów, bo, jak sądzę, jego
sukcesy będą sukcesami polskiego rolnictwa. Jedyne, co mogę mu sugerować, to większe otwarcie na środowiska
rolnicze i wiejskie, więcej konsultacji, uzgodnień, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś może zarządzać rolnictwem przy
niechęci do rolników, przy strachu przed nimi. Jeżeli ktoś myśli, że może narzucić prawo dla rolników bez akceptacji z
ich strony, to się głęboko myli. Przykładem jest tzw. Piątka dla zwierząt, która stworzyła wielki mur między rolnikami
a Prawem i Sprawiedliwością. Prawo musi być tworzone we współpracy z tymi, których będzie dotyczyło. Tylko w
dialogu jest możliwość rozwiązania problemów – przekonuje Ardanowski.
Zamknij >
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Koniec z „papierowymi rolnikami”?
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 31.12.2020 |
- Ustanowienie interpretacji pojęcia aktywnego rolnika odpowiedniej do warunków
Polski jest konieczne ze względu na nadchodzącą Wspólną Politykę Rolną. Nowa
definicja musi odpowiadać specyfice polskiego rolnictwa i zapewnić powiązanie
programów pomocowych dla rolnictwa z faktycznie wykonywaną działalnością rolniczą
– przekonuje samorząd rolniczy.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 grudnia 2020 r. do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zgłaszając gotowość do udziału w pracach związanych wypracowaniem
definicji „aktywnego rolnika”.
30 listopada zakończył się Powszechny Spis Rolny. Jak poinformował GUS spisano ponad 98% gospodarstw, a więc
wyniki otrzymane po wnikliwej analizie zebranych danych będą wiarygodnym odzwierciedleniem sytuacji w polskim
rolnictwie którego wyniki są cennym źródłem danych służących do podejmowania decyzji w zakresie polityki rolnej.
Ustanowienie interpretacji pojęcia aktywnego rolnika odpowiedniej do warunków Polski jest konieczne ze względu
na nadchodzącą Wspólną Politykę Rolną. Nowa definicja musi odpowiadać specyfice polskiego rolnictwa i zapewnić
powiązanie programów pomocowych dla rolnictwa z faktycznie wykonywaną działalnością rolniczą. Powinna
podkreślić znaczenie pozostania przy rodzinnym modelu rolnictwa, a jej zadaniem powinno być uniemożliwienie
pobierania dopłat przez osoby nieprowadzące działalności rolniczej.
Krajowa Rada Izb Rolniczych jest zdania, że rolnictwo w Polsce jest znacząco zróżnicowane, a każde województwo ma
własną specyfikę regionalną. W związku z powyższym decyzje i przepisy ustanawiane w oparciu o dane GUS muszą
być tworzone z uwzględnieniem tej specyfiki przy udziale izb rolniczych.
Zarząd KRIR zgłosił gotowość do prac nad interpretacją danych Powszechnego Spisu Rolnego i wypracowania definicji
„aktywnego rolnika”.
Zamknij >
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Sytuacja w rolnictwie – podsumowanie roku
Agronews.com.pl | Autor: Redakcja Agronews | 31.12.2020 |
Na sytuację w polskim rolnictwie w 2020 roku złożyło się wiele czynników. Oprócz
warunków atmosferycznych czy chorób zwierząt ogromne ograniczenia spowodowały
obostrzenia wywołane pandemią koronawirusa. Restrykcje determinowały sytuację
podażowo-popytową na rynku produktów rolno-spożywczych oraz wywierały presję na
ceny w całym łańcuchu dostaw żywności.
– Polskie rolnictwo jest strategicznym działem gospodarki narodowej, którego
nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Pandemia
koronawirusa w tym kontekście stanowiła jedno z najbardziej wymagających wyzwań, z
jakim w ostatnich kilku dekadach mierzyła się gospodarka. Mijający rok pokazał jak ważna jest samowystarczalność
żywnościowa kraju, dzięki polskim rolnikom nie zabrakło żywności w tym trudnym okresie i za to należy im się
uznanie – podkreślił Marcin Wroński Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Pogoda sprzyjała uprawą
W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, sytuacja w produkcji roślinnej uzależniona była od warunków
pogodowych. Rok 2020, z uwagi na wiosenne przymrozki oraz niedobory wilgoci w glebie na skutek braku opadów,
zapowiadał się niekorzystnie dla krajowej produkcji roślinnej. Jednak poprawa sytuacji pogodowej pod koniec wiosny
oraz w okresie letnim spowodowała, że potrzeby wodne upraw zostały w pełni zaspokojone, co pozytywnie wpłynęło
na zbiory.
– Opady deszczu, które miały miejsce w czerwcu i w połowie lipca 2020 r. skutkowały znaczącym wzrostem zbiorów
we wszystkich segmentach rynku rolnego i ogrodniczego. Uzyskiwane plony w zależności od uprawy kształtowały się
na poziomach wyższych w porównaniu z rokiem 2019 – zaznaczył Dyrektor Marcin Wroński.
Rekordowe zbiory zbóż
Na strategicznym z gospodarczego punktu widzenia rynku zbożowym rok 2020 charakteryzował się rekordowymi
zbiorami, które osiągnęły 33,5 mln ton, tj. wzrosły o 16% w stosunku do roku ubiegłego, mimo że rozwój roślin w
okresie wegetacji na to nie wskazywał. Susza rolnicza trwająca od kwietnia do połowy maja na znacznym obszarze
kraju, budziła obawy o dostępność ziarna w drugiej połowie 2020 r. Jednak poprawa uwilgotnienia gleby w końcu
wegetacji roślin korzystnie wpłynęła na plony, a w konsekwencji i zbiory zbóż. Pomimo nawracających opadów
deszczu na przeważającym obszarze kraju dobre zbiory uzyskano również w przypadku kukurydzy (4,3 mln ton,
wzrost o 16% w stosunku do roku 2019).
– Rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie wzbudzało niepewność co do długoterminowych konsekwencji dla
globalnego rynku zbożowego. Skutkowało to rosnącym popytem na zboże (zwłaszcza na pszenicę) na rynkach
zagranicznych, co przyczyniło się do wzrostu eksportu ziarna z Polski. W efekcie eksport zbóż z kraju w okresie
dziesięciu miesięcy 2020 r. osiągnął rekordowy poziom 6,9 mln ton ziarna – podkreślił Marcin Wroński.
Warunki pogodowe sprzyjały uprawie owoców
Warunki pogodowe w okresie późnej wiosny oraz w okresie letnim sprzyjały uprawie owoców, co skutkowało 9%
wzrostem zbiorów owoców z drzew oraz 10% wzrostem zbiorów owoców z krzewów owocowych i plantacji
jagodowych. Mniejszy, 4% wzrost zbiorów odnotowano w przypadku warzyw gruntowych. W mijającym roku
warunki pogodowe mniej sprzyjały uprawom warzyw wczesnych i średniowczesnych, były natomiast korzystne dla
wegetacji odmian późnych.
40% wzrost tegorocznych zbiorów ziemniaków
Bardzo dobre zbiory odnotowano w uprawach roślin okopowych. Sprzyjające uprawie ziemniaków warunki
pogodowe w okresie letnim skutkowały dobrym plonowaniem, co przełożyło się na 40% wzrost tegorocznych
zbiorów. W przypadku buraków cukrowych zbiory oszacowano na poziomie o 5% wyższym od ubiegłorocznych, ale
nadmierne uwilgotnienie gleby pod koniec wegetacji spowodowało, że pomimo zwiększonej masy korzeni redukcji
uległa zawartości cukru, co ma ujemny wpływ na ceny surowca uzyskiwane przez plantatorów.
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Mleczarze wyszli obronną ręką
W mijającym roku, pomimo kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa, stosunkowo dobrze radziła sobie
branża mleczarska. Stymulująco na produkcję wpływały zwiększone dostawy mleka do skupu oraz popyt eksportowy
na produkty mleczne z Polski. Ceny skupu mleka uzyskiwane przez producentów w drugiej połowie 2020 r.
kształtowały się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. przychody z eksportu
produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską były o ponad 3% większe niż w roku 2019 i
wyniosły 8,7 mld zł.
– Rok 2020 był jednak trudny dla polskiego rynku wieprzowiny i drobiu. Do ograniczeń w funkcjonowaniu rynku na
skutek pandemii koronawirusa doszły problemy spowodowane epidemiami wirusowymi zwierząt – afrykańskim
pomorem świń oraz grypą ptaków. Uważam, że zarówno ASF, jak i grypa ptaków stanowią duże wyzwanie dla
krajowego i globalnego rynku – zaznaczył Dyrektor KOWR.
Spadkowa tendencja cen skupu trzody chlewnej
Polska jest częścią rynku Unii Europejskiej, dlatego zmiany mające miejsce na unijnym rynku wieprzowiny również
wyznaczają kierunek zmian cen w Polsce. Na rynku unijnym od marca br. utrzymywała się spadkowa tendencja cen
skupu trzody chlewnej. W okresie wiosenno-letnim sytuacja cenowa kształtowała się pod wpływem ograniczeń
popytu na wieprzowinę w związku z zamknięciem branży HoReCa i wprowadzeniem w wielu krajach obostrzeń w
ramach walki z pandemią koronawirusa. Od września 2020 r. spadek cen był natomiast efektem wykrycia ognisk ASF
w Niemczech i brakiem możliwości eksportu wieprzowiny do Chin, co skutkowało powstaniem nadwyżek tego
asortymentu na rynku unijnym. W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. co prawda odnotowano 6% wzrost wartości
krajowego eksportu (do 6 mld zł), ale jednocześnie o 8% spadł wolumen eksportowanych za granicę produktów
wieprzowych.
Na rynku drobiu w 2020 r. na poziom produkcji wpływ miały trzy negatywne czynniki: ogniska grypy ptaków wykryte
na niektórych obszarach Polski skutkujące zamknięciem części rynków pozaunijnych dla polskiego eksportu drobiu,
rozwój pandemii koronawirusa powodujący ograniczenia logistyczne w handlu międzynarodowym oraz zmniejszenie
popytu na drób ze strony sektora HoReCa. W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. odnotowano 2% wzrost wolumenu
eksportu produktów drobiowych (do 1,5 mln ton), przy jednoczesnym, 5% spadku uzyskanych z tego tytułu wpływów
do 10,4 mld zł.
Spadek cen żywca wołowego
Pandemia koronawirusa wywarła niekorzystny wpływ na kondycję sektora wołowiny głównie na początku 2020 r. –
Zerwanie łańcuchów dostaw przyczyniło się do ograniczenia eksportu wołowiny. Mniejsze zapotrzebowanie branży
HoReCa, spowodowało zmniejszenie popytu na ten asortyment. Wymienione czynniki wpłynęły na spadek cen żywca
wołowego w pierwszej połowie 2020 r., zarówno w UE, jak i w Polsce – podkreślił Marcin Wroński.
Spadek ten uległ wyhamowaniu w maju i czerwcu, na skutek stopniowego przywracania funkcjonowania branży
hotelarskiej i gastronomicznej, a także dzięki uruchomieniu przez KE w okresie maj-lipiec 2020 r. mechanizmu dopłat
do prywatnego przechowywania wołowiny na rynku unijnym. Ożywienie nastąpiło również w eksporcie produktów
wołowych. Ponowne zamknięcie w drugiej połowie października br. branży HoReCa nie było już tak bolesne dla
sektora wołowiny, gdyż dynamika spadku cen skupu bydła rzeźnego nie była tak duża, jak w pierwszej połowie roku.
Jednocześnie ceny żywca wołowego w Polsce od czerwca do listopada 2020 r. kształtowały się powyżej poziomów z
analogicznego okresu 2019 r.
Mniejsze tegoroczne zbiory miodu
Rok 2020 był niezbyt udany dla polskiego pszczelarstwa. Szacuje się, że tegoroczne zbiory miodu w Polsce były
mniejsze niż w roku 2019. – Mniejsze tegoroczne zbiory miodu wynikają przede wszystkim z niekorzystnych
warunków pogodowych, takich jak spadek temperatury, który wpłynął ujemnie na nektarowanie roślin. Od dawna
pszczelarze uważają, że rok może być miodowy, albo zbożowy, mijający bez wątpienia można zaliczyć do zbożowych
– powiedział Dyrektor KOWR. – Pomimo problemów, przed którymi stanęło Polskie rolnictwo i przetwórstwo rolnospożywcze w 2020 r., bardzo pozytywnym zjawiskiem jest rosnący eksport polskiej żywności – dodał Marcin Wroński.
Eksport towarów rolno-spożywczych z Polski wzrósł
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W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. odnotowano 7% wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z
Polski. Od stycznia do października 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 28,3 mld EUR,
o 1,8 mld EUR więcej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w
rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11%,
osiągając 9,8 mld EUR.
– Mijający rok pokazał, że krajowe firmy branży rolno-spożywczej z powodzeniem konkurują już nie tylko na
rodzimym rynku, ale także na całym świecie. Nawet w czasie pandemii koronawirusa skutecznie walczą o udział w
rynkach zagranicznych. Co szczególnie cieszy, w 2020 r. odnotowano również duży – 16% wzrost sprzedaży na rynki
pozaunijne, co oznacza, że rodzime firmy intensywnie poszukują nowych rynków zbytu. W mijającym roku, pomimo
ograniczeń z powodu pandemii COVID-19, prowadzone były także przez KOWR aktywne działania w poszukiwaniu
możliwości eksportowych. Polscy przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego korzystali przede wszystkim z
organizowanych pod wspólnym hasłem „Poland tastes good” wystąpień na polskich stoiskach narodowych na
targach zagranicznych, towarzyszących im misji handlowych oraz spotkań biznesowych w: Chinach, Tajlandii,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Niemczech. Ponadto KOWR zaangażował się m.in. w realizację wirtualnych
wydarzeń biznesowych oraz informacyjno-promocyjnych w: Singapurze, Indiach, Malezji i Senegalu – podkreślił
Marcin Wroński.
Opuszczenie wspólnej unii celnej przez Wielką Brytanię
Kończący się rok był też czasem na przygotowanie się polskich przedsiębiorców do nowej sytuacji związanej z
opuszczeniem wspólnej unii celnej przez Wielką Brytanię, która w ostatnich latach była dla Polski drugim partnerem
handlowym na rynku produktów rolno-spożywczych. W 2019 r. eksport polskich produktów rolno-spożywczych na
rynek Wielkiej Brytanii wygenerował 2,8 mld EUR przychodów, co stanowiło 9% udział w wartości wywozu ogółem.
– Ponieważ rynek Wielkiej Brytanii w ostatnich latach generował znaczący popyt na wytwarzane w Polsce produkty
rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, to każde, potencjalne zmiany w stosunkach handlowych z tak ważnym
partnerem handlowym mogą w znacznym stopniu oddziaływać na sytuację podażowo-popytową na rynku polskim,
co w zależności od asortymentu może mieć wpływ na sytuację cenową w kraju. Może to wiązać się z koniecznością
dostosowywania krajowej podaży do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz stanowić impuls w kierunku
dalszej dywersyfikacji rynków zbytu – stwierdził Dyrektor KOWR.
Pomoc resortu dla rolników
W 2020 r., w celu łagodzenia trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, resort rolnictwa
zaproponował szereg rozwiązań w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w tzw. Tarczy Antykryzysowej
m.in.: zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny, zmiany w zakresie funduszy promocji produktów
rolno-spożywczych, nienaliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków WPR, zmiany w zakresie
PROW 2014–2020, kredyty preferencyjne dla rolników, przedłużenie terminu składania wniosków w 2020 r.,
ułatwienia w przyjeździe pracowników sezonowych do Polski.
Bezpieczeństwo żywnościowe kraju
Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego oraz towarzyszący jej lockdown uzmysłowiły, jak bardzo ważne jest
bezpieczeństwo żywnościowe kraju, zapewniane głównie przez polskich producentów rolnych i przemysł spożywczy,
oraz nieprzerwany przepływ towarów w łańcuchu dostaw żywności „od pola do stołu”. Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w swych działaniach zwracało w ciągu całego roku
szczególną uwagę na znaczenie odpowiedzialnych decyzji zakupowych i patriotyzmu konsumenckiego. W trakcie
ogólnopolskiej kampanii „Kupuj świadomie” szczególną uwagę skierowano na znak i informację PRODUKT POLSKI,
wskazujące, że produkt został wytworzony w kraju oraz na bazie rodzimych surowców.
– Znaczenie świadomych decyzji zakupowych jest szczególnie istotne w tak trudnym czasie jak pandemia
koronawirusa, gdyż mają one duży wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju. Patriotyzm konsumencki
buduje silną markę polskiej żywności, wspiera polskich producentów rolnych oraz przedsiębiorstwa, zwiększa
sprzedaż polskiej żywności oraz wspiera funkcjonowanie polskiej gospodarki, w tym krajowego rolnictwa i przemysłu
rolno-spożywczego. Nabywanie rodzimych towarów przekłada się m.in. na: utrzymanie i tworzenie nowych miejsc
pracy, zwiększanie wpływów podatkowych do budżetu państwa i budżetów samorządowych, pozyskiwanie środków
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na inwestycje, a także rozwój rodzimych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. O sile polskiego rolnictwa będzie w
dużej mierze w przyszłości decydować budowanie silnej polskiej marki żywności, połączone z wysoką jakością i
skuteczniejsze zrzeszanie się polskich rolników, po to żeby stawali się podmiotem w wymianie handlowej.
Indywidualizm nie jest dobrą drogą – skonkludował Dyrektor Marcin Wroński.
Zamknij >
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PIM: Nowe obostrzenia dotkną branżę rolno-spożywczą
Farmer.pl | Autor: Łukasz Chmielewski/PIM | 30.12.2020 | fot. Shutterstock
Polska Izba Mleka alarmuje, że nowe obostrzenia, które weszły w życie 28 grudnia br. i
będą obowiązywać do 17 stycznia 2021 roku, dotyczące m.in. korzystania z hoteli w
ramach przejazdów służbowych, głęboko dotkną branżę rolno-spożywczą, a szczególnie
sektor mleczarski, uniemożliwiając serwis maszyn i urządzeń wykorzystywanych w
branży przetwórczej.
Jak informuje Polska Izba Mleka, w odpowiedzi na wprowadzone przepisy, w dniu 28
grudnia skierowała pismo w tej sprawie do Premiera rządu Mateusza Morawieckiego,
podając je do wiadomości także Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzowi
Pudzie. Interwencja w imieniu branży rolno-spożywczej dotyczyła wniosku o niezwłoczne włączenie do grupy osób,
które mogą korzystać z pobytu służbowego także pracowników serwisujących urządzenia i maszyny na potrzeby tego
sektora.
Problem wynika z faktu, że w większości przypadków obsługę tych urządzeń zapewniają międzynarodowe serwisy. Są
to wyjątkowo precyzyjne urządzenia, których naprawa lub wymiana wiąże się z koniecznością obsługi przez
wyspecjalizowany serwis producenta maszyn. Każdorazowe dłuższe unieruchomienie maszyn przetwórczych w
sektorze mleczarskim generować może gigantyczne skutki finansowe dla przedsiębiorstwa, rolników i w efekcie
gospodarki.
- We wprowadzonych przepisach określono grupy zawodowe mogące korzystać z pobytu w hotelach i pensjonatach.
Nie ujęto natomiast grupy pracowników, takich jak serwisanci maszyn i urządzań, których praca jest integralną
częścią prawidłowo funkcjonującego zakładu przetwórstwa żywności. Nadmieniam także, że każdorazowo w czasie
tego roku, kiedy istniały obawy o zapewnienie ciągłości produkcji i dostaw żywności zarówno rolnicy jak i przetwórcy
żywności stawali na wysokości zadania, by zapewnić Polkom i Polakom żywność najwyższej jakości. Dlatego
apelujemy o natychmiastowe włączenie do grona osób mogących korzystać z pobytu służbowego pracowników
serwisu maszyn i urządzeń w zakładach i spółdzielniach mleczarskich. – mówi Agnieszka Maliszewska Dyrektor
Polskiej Izby Mleka.
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