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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 14 czerwca 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 934,17 Średnia cena zł/t: 709,44 Średnia cena zł/t: 807,50 Średnia cena zł/t: 582,00 

MIN - MAX: 840,00 - 1 050,00 MIN - MAX: 620,00 - 840,00 MIN - MAX: 700,00 - 1 050,00 MIN - MAX: 500,00 - 700,00 

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 912,41 Średnia cena zł/t: 694,50 Średnia cena zł/t: 816,00 Średnia cena zł/t: 796,46 

MIN - MAX: 800,00 - 1 030,00 MIN - MAX: 600,00 - 820,00 MIN - MAX: 700,00 - 960,00 MIN - MAX: 700,00 - 980,00 

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 109,00 Średnia cena zł/t: 1 087,50 Średnia cena zł/t: 1 143,00 Średnia cena zł/t: 1 063,33 

MIN - MAX: 1 000,00 - 1 350,00 MIN - MAX: 950,00 - 1 250,00 MIN - MAX: 800,00 - 1 350,00 MIN - MAX: 950,00 - 1 180,00 

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 491,19 Średnia cena zł/t: 973,08 Średnia cena zł/l: 1,54 Średnia cena zł/kg: 5,11 

MIN - MAX: 2 000,00 - 2 900,00 MIN - MAX: 880,00 - 1 120,00 MIN - MAX: 1,50 - 1,60 MIN - MAX: 4,50 – 5,60 

    

    
MATF Pszenica  
211,25 €/t 

MATF Kukurydza  
261,00 €/t 
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Gradobicie zniszczyło tysiące hektarów upraw. Rolnicy chcieli ubezpieczyć, ale nie mogli 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 07.06.2021 |Fot. Agro Unia/Facebook 

- W sobotę w Małopolsce przeszło gradobicie. Zniszczone zostało tysiące hektarów 

upraw. Teraz widać jak na dłoni skutki działań pana rządu. Rolnicy chcieli ubezpieczyć 

swoje uprawy, ale nie mogli – pisze do premiera RP Michał Kołodziejczak – prezes 

fundacji Agro Unia.   

- Nie ma naszej zgody na oszczędzanie na rolnikach i produkcji żywności – czytamy w 

piśmie do Mateusza Morawieckiego. Czytaj dalej… 

 

Żniwa mogą być opóźnione nawet o dwa tygodnie. Przetwórcy ruszą na zakupy? 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 07.06.2021 |  

- Handel ziarnem na krajowym rynku zbóż w dalszym ciągu jest spowolniony. Rynkowa 

podaż ziarna zbóż jest wyraźnie uszczuplona, aczkolwiek w ostatnim okresie pojawiło 

się więcej ofert sprzedaży pszenicy i kukurydzy w większości regionów kraju, z 

wyjątkiem zachodnich województw, w znacznej mierze w związku z bliskością rynku 

niemieckiego. Ceny transakcyjne tych zbóż pozostają bardzo wysokie i z reguły 

kształtują się w przedziale 1000-1070 PLN/t, z dostawą - informuje Izba Zbożowo-

Paszowa. Czytaj dalej… 

 

Swobodny obrót ziemią do 5 ha? 
Farmer.pl  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 07.06.2021 | fot. Albrecht Fietz z Pixabay 

KO chce zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – proponuje swobodne 

nabywanie nieruchomości rolnych o powierzchni do 5 ha, bez prawa pierwokupu czy 

wykupu takiego areału dla KOWR. 

Grupa posłów KO – reprezentowana przez Kazimierza Plocke – złożyła w Sejmie projekt 

nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który „dotyczy ograniczenia 

katalogu osób prawnych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy o wstrzymaniu 

sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”, jak definiuje go 

sejmowy opis. Czytaj dalej… 

Zostało tylko 10 dni na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 07.06.2021 | Fot. farmer.pl 

Zostało tylko 10 dni na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie i dopłaty 

obszarowe za 2021 r. Przypominamy - termin mija 17 czerwca! 

Obecnie o dopłaty można ubiegać się jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 

ARiMR nie wysyła oświadczeń o braku zmian w formie papierowej. 

Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Kto nie zdąży tego zrobić do 17 czerwca, 

będzie miał pomniejszone należne dopłaty o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. 

Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 12 lipca. Czytaj dalej…  
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Jak zdefiniować rolnika, który otrzymuje ponad 5 tys. euro dopłat? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 05.06.2021 | fot. shutterstock 

Jak ustalono podczas ostatnich negocjacji na forum UE w sprawie nowej WPR, rolnicy 

otrzymujący wsparcie do wysokości 5 tys. euro będą mogli zostać automatycznie uznani 

za aktywnych. Jak więc będą definiowani rolnicy, którzy otrzymują ponad 5 tys. euro 

dopłat? Jak wynika z informacji resortu rolnictwa, rolnicy otrzymujący wsparcie do 

wysokości 5 tys. euro będą mogli zostać automatycznie uznani za aktywnych - ustalono 

w czasie ostatniego, zorganizowanego w dniach 26-27 maja br., posiedzenia Rady UE 

ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, gdzie negocjowano warunki nowej WPR po 2022 r. Czytaj 

dalej… 

Cefetra Polska na celowniku UOKiK 
Farmer.pl | Autor: MT | 07.06.2021 | fot. Pixabay 

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął 

postępowanie przeciwko spółce Cefetra Polska. Sprawdzane jest, czy mogło dojść do 

wykorzystywania przewagi kontraktowej. 

Jak podano, zastrzeżenia budzą umowy, które nakazują rolnikom dostarczanie 

umówionej ilości zboża lub rzepaku, nawet gdy stało się to niemożliwe przez niezależne 

od nich okoliczności, np. suszę lub inną siłę wyższą. Czytaj dalej… 

 

FAO: Świat idzie w kierunku rekordowej produkcji zbóż w sezonie 2021/2022 
Farmer.pl | Autor: JK |  07.06.2021 | Fot.Shutterstock 

Według pierwszej prognozy FAO dotyczące światowej produkcji zbóż w 2021 r., obecne 

perspektywy wskazują na trzeci rok z rzędu umiarkowanego wzrostu. Prognoza FAO 

dotycząca światowej produkcji zbóż w 2021 r. została ustalona na prawie 2,821 mld ton 

(w tym ryż w ekwiwalencie zmielonym). Światowa produkcja zbóż, ma osiągnąć nowy 

rekord - 1,9 proc. powyżej wyniku w 2020 r. Większość tegorocznego przewidywanego 

wzrostu dotyczy kukurydzy, której produkcja ma wzrosnąć o 3,7 proc. od 2020 r. 

Oczekuje się również, że światowa produkcja pszenicy wzrośnie, o 1,4 proc. rok do 

roku, podczas gdy produkcja ryżu ma wzrosnąć do 1,0 proc. Czytaj dalej… 

Analiza polskiego eksportu zbóż poza UE 
Agroprofi.pl | Autor: Andrzej Bąk – eWGT | 04.06.2021 

Od początku sezonu 2020/21 eksport wszystkich zbóż z Polski (poza UE) wynosi 3,34 

mln ton i jest o 3% większy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego sezonu. 

Do końca sezonu pozostał miesiąc, a do rekordu sprzed roku (3,51 mln ton) brakuje 

nam tylko 170 tys. ton.  Pszenica stanowi 91% naszego eksportu ziarna poza UE. 

Znaczącą pozycje w naszym eksporcie zajmuje jeszcze kukurydza, której udział sięga 

4,4%. Czytaj dalej… 
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Pierwsze oznaki suszy w woj. zachodniopomorskim. Na południu nadmiar wody w polach 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 08.06.2021 |  

W drugim tegorocznym raporcie IUNG-PIB podaje, że niedobory wody dla roślin 

uprawnych od 1 kwietnia do 31 maja są bardzo zróżnicowane. Największy deficyt wody 

odnotowano w woj. zachodniopomorskim, gdzie stwierdza się wystąpienie suszy, 

powodującej obniżenie polonów zbóż jarych przynajmniej o 20% w skali gminy w 

stosunku do plonów uzyskanych w średnich warunkach pogodowych. Natomiast 

najmniejsze niedobory występują w południowej i południowo-zachodniej części kraju, 

w których zasoby wodne są duże, a na polach uprawnych występuje nadmiar wody, co 

może skutkować również znacznym obniżeniem plonów roślin uprawnych. Czytaj 

dalej… 

Struktura upraw dostępna dla wszystkich? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 08.06.2021 | fot. Jan Vašek z Pixabay 

ARiMR poinformowała o udostępnieniu narzędzia pod nazwą "Powierzchnia upraw w 

gminach". Pod adresem https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/ można wyszukać gatunki 

(spośród 330 pozycji) oraz powierzchnie upraw lub grup upraw (np. warzywa) dla 

wybranej lokalizacji (województwo, powiat, gmina) lub dla całego kraju. Użytkownik 

może przeglądać i pobierać informacje za lata 2020 i 2021 (dane będą aktualizowane) 

bez konieczności posiadania loginu i hasła. Wprowadzenie tej funkcjonalności stanowi 

odpowiedź na zadawane przez instytucje publiczne i beneficjentów działań ARiMR 

pytania dotyczące struktury upraw.  Czytaj dalej… 

Rolnicy piszą list otwarty w sprawie wycofywanych środków ochrony roślin 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 08.06.2021 | fot. Franz W. z Pixabay.com 

KE stale prowadzi przegląd stosowanych środków ochrony roślin, czego efektem jest 

wycofywanie z rynku kolejnych preparatów. Członkowie Polskiego Związku 

Producentów Roślin Zbożowych z uwagą przyglądają się temu procesowi. W ich opinii, 

nie przebiega on w sposób nie budzący zastrzeżeń. Dlatego - wsparci opinią naukowców 

z Rady Ekspertów Związku - wystosowali mocny apel w tej sprawie. 

Nasila się proces ograniczania liczby substancji aktywnych będących składnikami 

środków ochrony roślin. Czytaj dalej… 

 

Eksport wymiótł polskie zboże i sytuacja w kraju jest dramatyczna. Młynarze domagają 

się uruchomienia rezerw 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 09.06.2021 |  

Aktualna sytuacja na polskim rynku zbóż jest bardzo poważna, a w niedalekiej 

przyszłości może stać się dramatyczna. W związku z wystąpieniem powszechnego braku 

podaży pszenicy oraz żyta konsumpcyjnego, Polski Związek Pracodawców Przemysłu 

Zbożowo-Młynarskiego apeluje do resortu rolnictwa o natychmiastowe uruchomienie 

sprzedaży tych zbóż z rządowych rezerw. Jeżeli tak się nie stanie, możemy spodziewać 

się kolejnych podwyżek cen żywności, drastycznego ograniczenia dostaw mąki do 

piekarni, a w najgorszym wypadku pustych półek w sklepach. Czytaj dalej… 
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Rolnicy poniewierani przez firmę handlująca zbożem? UOKiK bada czy doszło do 

wykorzystania przewagi kontraktowej 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 09.06.2021 |  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko 

spółce Cefetra Polska. Przedsiębiorca może nieuczciwie wykorzystywać swoją przewagę 

kontraktową. Zastrzeżenia budzą umowy, które nakazują rolnikom dostarczanie 

umówionej ilości zboża lub rzepaku, nawet gdy stało się to niemożliwe przez niezależne 

od nich okoliczności, np. suszę lub inną siłę wyższą. Cefetra Polska należy do 

międzynarodowej grupy kapitałowej BayWa i jest jednym z krajowych liderów w handlu 

zbożem. Co roku sprzedaje ok. miliona ton produktów rolnych do zagranicznych 

odbiorców. Zastrzeżenia prezesa UOKiK budzą umowy spółki z rolnikami 

dostarczającymi do niej zboża, rzepak oraz rośliny strączkowe. Czytaj dalej… 

KOWR zamieni nieruchomość rolną na nierolną 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 09.06.2021 | fot. Michael Gaida z Pixabay 

Zwiększeniem efektywności procesu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa tłumaczy 

MRiRW przygotowanie projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków i trybu 

dokonywania zamiany nieruchomości. 

Rozszerzono katalog nieruchomości podlegających zamianie dokonywanej na wniosek 

osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej. Czytaj dalej… 

 

Ceny zbóż idą w górę - co z ich zapasami? 
Farmer.pl | Autor: MT/HJ | 10.06.2021 | Fot. Shutterstock 

W badanych przez nas punktach skupu ceny pszenicy ponownie poszły w górę i 

dochodzą nawet do 1000 zł/t netto. Kukurydza kosztuje 1000 zł/t, a cena rzepaku zbliża 

się do 3 tys. zł. 

Ceny zbóż nadal są wysokie, ale podaż ziarna jest bardzo niska. Polski Związek 

Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego poinformował o problemach z 

pozyskaniem surowca do produkcji pieczywa, zwłaszcza pszenicy i żyta. I w związku z 

tym zaapelował do resortu rolnictwa o natychmiastowe uruchomienie sprzedaży tych 

zbóż z rządowych rezerw. Czytaj dalej… 

USDA: Prognoza większej produkcji pszenicy i zbóż paszowych 
Farmer.pl | Autor: JK | 11.06.2021 | Fot.Shutterstock 

Globalne prognozy miesięczne dotyczące pszenicy w sezonie 2021/2022 obejmują 

większe dostawy, wyższą konsumpcję, zwiększony handel i wyższe zapasy. 

Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA), przewiduje, że dostawy pszenicy 

wzrosną o 4,3 miliona ton do 1 087,9 mld ton, głównie dzięki wyższej produkcji w UE, 

Rosji i na Ukrainie, Światowa produkcja ma osiągnąć rekordowy poziom 794,4 miliona 

ton. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Gradobicie zniszczyło tysiące hektarów upraw. Rolnicy chcieli ubezpieczyć, ale nie mogli 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 07.06.2021 |Fot. Agro Unia/Facebook 

- W sobotę w Małopolsce przeszło gradobicie. Zniszczone zostało tysiące hektarów 

upraw. Teraz widać jak na dłoni skutki działań pana rządu. Rolnicy chcieli ubezpieczyć 

swoje uprawy, ale nie mogli – pisze do premiera RP Michał Kołodziejczak – prezes 

fundacji Agro Unia.   

- Nie ma naszej zgody na oszczędzanie na rolnikach i produkcji żywności – czytamy w 

piśmie do Mateusza Morawieckiego. – Upominaliśmy się już o ubezpieczenia upraw 

rolniczych. 28 kwietnia wysłaliśmy do ministra rolnictwa dokument, w którym 

wskazaliśmy na problem z ubezpieczeniem upraw. Agencje odmawiały podpisywania 

polis z rolnikami. Skarb Państwa nie przeznaczył dla towarzystw ubezpieczeniowych wystarczających pieniędzy z 

tytułu dopłat do składek – przypomina Kołodziejczak. Teraz w Małopolsce przeszło gradobicie, które zniszczyło 

tysiące hektarów upraw. 

- Agro Unia była na miejscu tragedii jako pierwsza i jako jedyna. Ludzie są zostawieni sami sobie. Tak właśnie 

wyniszcza się rolnictwo w Polsce. Gospodarze deklarują, że po takiej klęsce już się nie podniosą. Przestają być 

rolnikami i przestają produkować kalafiory, buraki czy kapusty. Nie mają już sił uprawiać malin i jeżyn. Co pan powie 

pani Halinie, która teraz szuka pracy? Panie premierze, co mają zrobić ludzie, którzy pozostali bez pracy i zarobku? 

Żądamy odszkodowań dla poszkodowanych rolników – napisał lider Agro Unii do szefa rządu RP. 

Zamknij > 
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Żniwa mogą być opóźnione nawet o dwa tygodnie. Przetwórcy ruszą na zakupy? 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 07.06.2021 |  

- Handel ziarnem na krajowym rynku zbóż w dalszym ciągu jest spowolniony. Rynkowa 

podaż ziarna zbóż jest wyraźnie uszczuplona, aczkolwiek w ostatnim okresie pojawiło 

się więcej ofert sprzedaży pszenicy i kukurydzy w większości regionów kraju, z 

wyjątkiem zachodnich województw, w znacznej mierze w związku z bliskością rynku 

niemieckiego. Ceny transakcyjne tych zbóż pozostają bardzo wysokie i z reguły 

kształtują się w przedziale 1000-1070 PLN/t, z dostawą - informuje Izba Zbożowo-

Paszowa.  

Przetwórnie będą musiały uzupełnić stany magazynowe 

- W ofertach sprzedaży permanentnie brakuje natomiast jęczmienia i pszenżyta. Zapasy tych zbóż w kraju są już 

mocno uszczuplone. Analizując stronę popytową, część przetwórców ma zapasy surowca, ale zważywszy, iż 

tegoroczne żniwa mogą być opóźnione o 1-2 tygodnie, konieczne będzie ich uzupełnienie do czasu pojawienia się 

tegorocznego ziarna. Przy wyraźnie uszczuplonej, selektywnej podaży zbóż, niskie stany magazynowe u części 

przetwórców i konieczność ich uzupełnienia do czasu pojawienia się ziarna z tegorocznych zbiorów, a także 

możliwości ich użycia w procesie produkcyjnym będą czynnikiem silnie wspierającym ceny zbóż w kraju na 

przednówku – prognozuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe 

z dostawą przedstawiały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna – 980-1040 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 960-1040 PLN/t, 

- kukurydza sucha – 980-1070 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne – 780-840 PLN/t, 

- żyto paszowe – 760-830 PLN/t, 

- jęczmień paszowy – 880-920 PLN/t, 

- pszenżyto – 890-940 PLN/t, 

- owies paszowy – 600-670 PLN/t, 

- rzepak – 2700-2800 PLN/t. 

W tym sezonie z Polski wyjedzie 9 mln ton zboża   

Izba szacuje, iż w maju br., eksport zbóż drogą morską był wyraźnie mniejszy niż w miesiącach poprzednich i nie 

przekroczył 200 tys. ton. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł około 150 tys. ton. W czerwcu br., wolumen 

eksportu zbóż również nie będzie duży. Przedmiotem wywozu będzie głównie pszenica z przeznaczeniem do Algierii. 

W kończącym się sezonie 2020/21, eksport zbóż z kraju zarówno drogą morską jak i lądową będzie rekordowo wysoki 

i zbliży się do 9 mln ton! Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniesie około 4 mln ton, a kukurydzy około 1,7 mln ton. 

Jakie ceny za ziarno ze zbiorów 2021? 

Ceny zbóż ze starych jak i nowych oferowane przez firmy handlowe z dostawą portów w dalszym ciągu trzymają się 

mocno. W połowie tygodnia, ceny ziarna oferowane przez eksporterów ze zbiorów 2020 z dostawą do portów 

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) – 975-980 PLN/t (dostawa G/G,VI), 

- pszenżyto – 900 PLN/t (dostawa G/G, VI), 
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- żyto paszowe – 810-820 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VI), 

- kukurydza – 1075-1100 PLN/t (DON 2000, dostawa G/G,VI). 

Z kolei, w końcu tygodnia ceny oferowane przez firmy handlowe za zboża ze zbiorów 2021 roku z dostawą do portów 

były następujące: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 900-910 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- pszenżyto – 800-805 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-IX), 

- żyto paszowe –700-715 PLN/t (dostawa G/G, VIII-X), 

- kukurydza – 900-910 PLN/t (dostawa G/G, XI-XII). 

Import zbóż z krajów ościennych w dalszym ciągu pozostaje niewielki w związku z trudną dostępnością ziarna i 

brakiem opłacalności. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową. 

Zamknij > 
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Swobodny obrót ziemią do 5 ha? 
Farmer.pl  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 07.06.2021 | fot. Albrecht Fietz z Pixabay 

KO chce zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – proponuje swobodne 

nabywanie nieruchomości rolnych o powierzchni do 5 ha, bez prawa pierwokupu czy 

wykupu takiego areału dla KOWR. 

Grupa posłów KO – reprezentowana przez Kazimierza Plocke – złożyła w Sejmie projekt 

nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który „dotyczy ograniczenia 

katalogu osób prawnych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy o wstrzymaniu 

sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”, jak definiuje go 

sejmowy opis. 

Autorzy projektu wyszli z założenia, że dotychczasowe uregulowanie nie spełnia celu, jakim miało być utrudnienie 

sprzedaży ziemi cudzoziemcom i zahamowanie wzrostu cen ziemi. 

Chcą wprowadzenia kilku istotnych zmian. 

Proponują zmianę definicji „nieruchomości rolnej” – dotychczas była to nieruchomość „w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania 

przestrzennego na cele inne niż rolne lub które na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu zostały przeznaczone na cele pozarolnicze”. Obecna definicja to: nieruchomość „w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach 

zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne”. 

Chcą wykreślenia zapisu pozwalającego nabywać ziemię osobom prawnym, „działającym na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania” – w uzasadnieniu podano, że 

ograniczenie katalogu osób prawnych wyłączonych ze stosowania przepisów u.k.u.r. „w sposób zasadniczy zmniejszy 

pole do działań spekulacyjnych na rynku nieruchomości rolnych”. 

Posłowie chcą też, aby ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie była stosowana do nieruchomości rolnych o 

powierzchni do 5 ha (obecnie 0,3 ha). 

Wykreśleniu miałby również ulec przepis zwalniający z niektórych wymogów ustawy (tj. pozwalających na nabycie 

ziemi tylko przez rolnika i do 300 ha) nabycie ziemi o powierzchni mniejszej niż 1 ha. 

A co zamiast tych zapisów? Posłowie spodziewają się najwyraźniej ożywienia budowlanego. Jak podają w 

uzasadnieniu projektu, „Wg aktualnych przepisów, dla nieruchomości o pow. od 0,3 ha do 1 ha nie trzeba wprawdzie 

uzyskiwać zgody na nabycie, stosuje się jednak prawo pierwokupu (wykupu) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

(KOWR). Oddziały terenowe KOWR zasypywane są aktami notarialnymi (głównie warunkowymi umowami sprzedaży) 

dotyczącymi takich nieruchomości. Załatwianie tego typu spraw to marnotrawstwo sił i środków. Jakie bowiem cele 

ustawy można zrealizować poprzez ewentualne nabycie małych powierzchni? Wydaje się zasadne zrównanie 

powierzchni do której nie trzeba uzyskiwać zgody KOWR na nabycie - z powierzchnią, od której Skarb Państwa 

reprezentowany przez KOWR ma prawo pierwokupu (wykupu). Takie rozwiązanie oznaczałoby realne i pełne 

ułatwienie obrotu dla obywateli.” 

Kolejna zmiana dotyczy definicji rolnika i konieczności zamieszkiwania przez okres 5 lat od dnia nabycia 

nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w 

skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego – teraz obowiązywałby tylko wymóg osobistego prowadzenia 

gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest 

jedna z nieruchomości rolnych, która wchodzi w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Pełna proponowana 

definicja rolnika indywidualnego to: „Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna 

powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat 
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prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych 

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego". 

W uzasadnieniu podano, że „Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwi proces tworzenia gospodarstw rolnych przez 

osoby, które nie zamieszkują na terenie gminy w której znajdują się nieruchomości wchodzące w skład tworzonego 

gospodarstwa rolnego. W dobie nowoczesnych rozwiązań technicznych i komunikacyjnych uzależnianie możliwości 

tworzenia gospodarstwa rolnego od miejsca zamieszkania jego właściciela wnioskodawcy uważają za sztuczne, 

zbędne i nieracjonalne ograniczenie swobody przepływu ludzi i kapitału.” 

Zwróćmy uwagę, że projekt nie zmienia innych ustaw i nie ujednolica stosowanych także w innych uregulowaniach 

pojęć dotyczących rolnictwa - w szczególności związanych z posiadaniem ziemi o areale powyżej 1 ha…… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/swobodny-obrot-ziemia-do-5-ha,107898.html
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Zostało tylko 10 dni na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 07.06.2021 | Fot. farmer.pl 

Zostało tylko 10 dni na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie i dopłaty 

obszarowe za 2021 r. Przypominamy - termin mija 17 czerwca! 

Obecnie o dopłaty można ubiegać się jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 

ARiMR nie wysyła oświadczeń o braku zmian w formie papierowej. 

Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Kto nie zdąży tego zrobić do 17 czerwca, 

będzie miał pomniejszone należne dopłaty o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. 

Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 12 lipca….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/zostalo-tylko-10-dni-na-zlozenie-wniosku-o-doplaty-bezposrednie,107901.html
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Jak zdefiniować rolnika, który otrzymuje ponad 5 tys. euro dopłat? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 05.06.2021 | fot. shutterstock 

Jak ustalono podczas ostatnich negocjacji na forum UE w sprawie nowej WPR, rolnicy 

otrzymujący wsparcie do wysokości 5 tys. euro będą mogli zostać automatycznie uznani 

za aktywnych. Jak więc będą definiowani rolnicy, którzy otrzymują ponad 5 tys. euro 

dopłat? 

Jak wynika z informacji resortu rolnictwa, rolnicy otrzymujący wsparcie do wysokości 5 

tys. euro będą mogli zostać automatycznie uznani za aktywnych - ustalono w czasie 

ostatniego, zorganizowanego w dniach 26-27 maja br., posiedzenia Rady UE ds. 

Rolnictwa i Rybołówstwa, gdzie negocjowano warunki nowej WPR po 2022 r. 

- Coś tu się nie zgadza - napisał w komentarzu pod tekstem czytelnik farmer.pl. - Rolnicy otrzymujący do 5 tys. euro 

zostaną uznani za aktywnych, a powyżej 5 tys. euro to nie są aktywni rolnicy ? To niby kim oni są? To nie są aktywni 

rolnicy? Tu nie Anglia i królów nie ma. Czy na pewno tak ma być, jak pani redaktor pisze??? Bo może ma być 

odwrotnie? - pyta dalej w komentarzu czytelnik. 

O bardziej szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy resort rolnictwa. Oto odpowiedź: 

- Na wstępie należy poinformować, że obecnie na forum UE trwają jeszcze prace i uzgodnienia pomiędzy Komisją 

Europejską, Radą UE oraz Parlamentem Europejskim (czyli tzw. trilogi) w zakresie nowych rozwiązań prawnych 

obowiązujących po 2022 r. - informuje Małgorzata Książyk, Dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

- W wyniku negocjacji prowadzonych na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 26-27 maja br. 

udało się osiągnąć porozumienie dotyczące ogólnych ram prawnych stosowania definicji aktywnego rolnika, min. w 

zakresie możliwości określenia przez państwo członkowskie progu płatności (do 5 000 euro), poniżej którego rolnik 

jest automatycznie uznawany za aktywnego. 

Należy zauważyć, że przepisy o aktywnym rolniku, podobne do proponowanych obecnie na forum UE, były już w 

Polsce stosowane w latach 2015-2017. Zgodnie z przepisami UE, co do zasady płatności bezpośrednich nie 

przyznawało się podmiotom z tzw. listy negatywnej, czyli podmiotom, które administrowały portami lotniczymi, 

wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczyły usługi przewozu kolejowego lub usługi w 

zakresie obrotu nieruchomościami, a jednocześnie kwota ich płatności przekraczała 5 000 euro. Podmioty te jednak 

mogły zostać uznane za rolnika aktywnego zawodowo, jeżeli za pomocą możliwych do zweryfikowania dowodów 

(określonych w przepisach krajowych) udokumentowały, że płatności bezpośrednie stanowią odpowiednią część w 

przychodach, a działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego lecz stanowi główną działalność. 

W tym miejscu należy wyjaśnić, że rolnicy otrzymujący do 5 000 euro płatności bezpośrednich mogli zostać uznani 

automatycznie za rolników aktywnych zawodowo bez obowiązku dokumentowania prowadzenia działalności 

rolniczej… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/jak-zdefiniowac-rolnika-ktory-otrzymuje-ponad-5-tys-euro-doplat,107879.html
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Cefetra Polska na celowniku UOKiK 
Farmer.pl | Autor: MT | 07.06.2021 | fot. Pixabay 

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął 

postępowanie przeciwko spółce Cefetra Polska. Sprawdzane jest, czy mogło dojść do 

wykorzystywania przewagi kontraktowej. 

Jak podano, zastrzeżenia budzą umowy, które nakazują rolnikom dostarczanie 

umówionej ilości zboża lub rzepaku, nawet gdy stało się to niemożliwe przez niezależne 

od nich okoliczności, np. suszę lub inną siłę wyższą. 

- Cefetra Polska należy do międzynarodowej grupy kapitałowej BayWa i jest jednym z 

krajowych liderów w handlu zbożem. Co roku sprzedaje ok. miliona ton produktów 

rolnych do zagranicznych odbiorców. Zastrzeżenia Prezesa UOKiK budzą umowy spółki z rolnikami dostarczającymi 

do niej zboża, rzepak oraz rośliny strączkowe – podał UOKiK. 

- Przedsiębiorca zobowiązuje swoich kontrahentów do dostaw w umówionych ilościach także wówczas, gdy ze 

względu na skutki siły wyższej i z przyczyn niezależnych od rolników nie są oni w stanie zrealizować zobowiązań. 

Dlatego wszcząłem postępowanie dotyczące wykorzystywania przewagi kontraktowej przez Cefetra Polska. 

Wcześniej podobny zarzut postawiłem spółce Polish Agri. Duże podmioty muszą zgodnie z prawem w umowach 

kontraktacyjnych uwzględniać fakt, że działalność rolnicza jest szczególnie uzależniona od wpływu sił przyrody – 

mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. 

UOKiK przypomina, że firmy kupujące produkty rolne bezpośrednio z gospodarstw powinny w umowach 

przewidywać zwolnienie z części lub całości dostaw w przypadku wystąpienia okoliczności, na które rolnik nie ma 

wpływu i nie może zapobiec ich skutkom. Takie zabezpieczenie dla producenta rolnego przewiduje umowa 

kontraktacji przewidziana w kodeksie cywilnym. Natomiast niektórzy pośrednicy celowo nadają tego typu 

kontraktom inne nazwy – np. umowa sprzedaży, dostawy lub współpracy, aby rolnik w każdych okolicznościach 

musiał dostarczyć umówioną ilość produktu. Wymuszanie na producencie rolnym pełnej realizacji zobowiązania 

niezależnie od okoliczności zewnętrznych nie jest zgodne z charakterem tego rodzaju umów, gdyż nie uwzględnia 

ryzyka wiążącego się z działalnością rolniczą… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/cefetra-polska-na-celowniku-uokik,107895.html
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FAO: Świat idzie w kierunku rekordowej produkcji zbóż w sezonie 2021/2022 
Farmer.pl | Autor: JK |  07.06.2021 | Fot.Shutterstock 

Według pierwszej prognozy FAO dotyczące światowej produkcji zbóż w 2021 r., obecne 

perspektywy wskazują na trzeci rok z rzędu umiarkowanego wzrostu, 

Produkcja zbóż 

Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2021 r. została ustalona na prawie 

2,821 mld ton (w tym ryż w ekwiwalencie zmielonym). Światowa produkcja zbóż, ma 

osiągnąć nowy rekord - 1,9 proc. powyżej wyniku w 2020 r. Większość tegorocznego 

przewidywanego wzrostu dotyczy kukurydzy, której produkcja ma wzrosnąć o 3,7 proc. 

od 2020 r. Oczekuje się również, że światowa produkcja pszenicy wzrośnie, o 1,4 proc. 

rok do roku, podczas gdy produkcja ryżu ma wzrosnąć do 1,0 proc. 

Wykorzystanie zbóż 

FAO prognozuje, że światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 1,7 procent, do nowego szczytu 

2, 826 mld ton. Przewiduje też, że całkowite spożycie żywności wytwarzanej ze zbożowa będzie wzrastać wraz ze 

wzrostem liczby ludności na świecie, co daje stabilny roczny poziom na mieszkańca wynoszący 150 kg. Jeśli chodzi o 

wykorzystanie zbóż na paszę dla zwierząt, podobnie jak w sezonie 2020/2021, godną uwagi cechą jest przewidywany 

dalszy wzrost wykorzystania pszenicy na pasze, które ma wzrosnąć do 156 mln ton, nadal znacznie poniżej 

prognozowanego poziomu zbóż paszowych przy 895 milionach ton. 

Zapasy zbóż 

Na podstawie aktualnych prognoz produkcji i wykorzystania w sezonie 2021/2022 FAO przewiduje, że światowe 

zapasy zbóż pod koniec sezonu upraw w 2022 r. wzrosną, ale tylko o 0,3 procent, do 811 mln ton. Spodziewany 

niewielki wzrost światowych zapasów zbóż, po trzech kolejnych sezonach spadków, może nie wystarczyć, aby 

zapobiec dalszemu spadkowi wskaźnika wykorzystania zapasów, który według prognoz spadnie z 28,6 proc. w 

sezonie 2020/2021 do 28,1 proc. w sezonie  2021/2022… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/fao-swiat-idzie-w-kierunku-rekordowej-produkcji-zboz-w-sezonie-2021-2022,107912.html
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Analiza polskiego eksportu zbóż poza UE 
Agroprofi.pl | Autor: Andrzej Bąk – eWGT | 04.06.2021 

Od początku sezonu 2020/21 eksport wszystkich zbóż z Polski (poza UE) wynosi 3,34 

mln ton i jest o 3% większy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego sezonu. 

Do końca sezonu pozostał miesiąc, a do rekordu sprzed roku (3,51 mln ton) brakuje 

nam tylko 170 tys. ton.  Pszenica stanowi 91% naszego eksportu ziarna poza UE. 

Znaczącą pozycje w naszym eksporcie zajmuje jeszcze kukurydza, której udział sięga 

4,4%. 

Eksport polskich zbóż poza UE w okresie 01.07.2020 – 30.05.2021: 

 

 

Zajmujemy 4 miejsce w rankingu unijnych  eksporterów zbóż: 

 

 

Eksport pszenicy poza UE 

Od początku sezonu (zaczął się 1-go lipca 2020) do 30-go maja Polska wyeksportowała poza UE 3,05 mln ton 

pszenicy. Już teraz oznacza to trzeci wynik w historii, a do końca sezonu 2020/21 zostało jeszcze miesiąc. Dla 

porównania, w rekordowym pod względem eksportu (też dla całej UE)  sezonie 2019/20 wysłaliśmy z naszych portów 

3,34 mln ton pszenicy, bijąc o 50 tys. ton wynik z sezonu 2014/15. 

Eksport polskiej pszenicy poza UE w poszczególnych sezonach: 
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Ostatni tydzień (kończący się 30-go maja 2021) przyniósł odbicie naszego eksportu pszenicy do  60,52 tys. ton, w 

porównaniu do tylko 3,14 tys. ton – tydzień wcześniej i 3,15 tys. ton w analogicznym tygodniu przed rokiem. Wynik 

3,34 mln ton (-2,2% r/r) daje nam 12,5% udział w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej i 3 miejsce w rankingu 

eksporterów. Wyprzedzają nas tylko Francja (29,3% udział) i Niemcy (14,0% udział) 

Wysyłki naszej pszenicy w tym sezonie (poza UE) są w tyle o tylko  2,2% za rekordowym tempem z poprzedniego 

sezonu, kiedy to w ciągu pierwszych 48 tygodni wyeksportowaliśmy 3,12 mln ton tego zboża. 

Eksport pszenicy poza UE w ujęciu tygodniowym: 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  19 

 

 

Kierunki eksportu polskiej pszenicy w tym sezonie (stan na koniec marca): 

 

 

Źródło: KE 

Zamknij > 
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Pierwsze oznaki suszy w woj. zachodniopomorskim. Na południu nadmiar wody w polach 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 08.06.2021 |  

W drugim tegorocznym raporcie IUNG-PIB podaje, że niedobory wody dla roślin 

uprawnych od 1 kwietnia do 31 maja są bardzo zróżnicowane. Największy deficyt wody 

odnotowano w woj. zachodniopomorskim, gdzie stwierdza się wystąpienie suszy, 

powodującej obniżenie polonów zbóż jarych przynajmniej o 20% w skali gminy w 

stosunku do plonów uzyskanych w średnich warunkach pogodowych. Natomiast 

najmniejsze niedobory występują w południowej i południowo-zachodniej części kraju, 

w których zasoby wodne są duże, a na polach uprawnych występuje nadmiar wody, co 

może skutkować również znacznym obniżeniem plonów roślin uprawnych. 

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich 

gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą 

rolniczą. 

Największy deficyt wody na Pobrzeżu Szczecińskim 

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu 

Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -22 

mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 3 mm w stosunku do poprzedniego 

okresu (21 III-20 V). 

Największy deficyt wody notowany jest na obszarach w północno-wschodniej części Pobrzeża Szczecińskiego oraz w 

środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, na tych terenach wynosi od -90 do -129 mm. Nieco mniejszy 

deficyt występuje w południowej części Niziny Południowopodlaskiej oraz na Polesiu Zachodnim i Wołyńskim od -90 

do -119 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -90 mm, a miejscami w 

południowych rejonach Polski nadal notowano nawet jej nadmiar. 

- W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienia 

suszy rolniczej na terytorium Polski. Susza rolnicza występuje na terenie województwa zachodniopomorskiego – 

podaje w swoim raporcie IUNG. 

W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. susza rolnicza występowała wśród upraw zbóż 

jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 2 gminach powiatu świdwińskiego tj. w 0,08% gmin Polski.  
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Najzimniejszy kwiecień od 24 lat 

W ciągu ostatnich 24 lat nie notowano tak zimnego kwietnia jak w tym roku. Temperatura tego miesiąca była niska w 

całym kraju. Na bardzo dużej powierzchni środkowej Polski notowano ok. 6oC. Na północnych obszarach kraju na: 

Wyżynie Małopolskiej, Roztoczu, Przedgórzu Sudeckim oraz Pogórzu Karpackim było jeszcze zimniej od 5 do 6oC a 

miejscami notowano nawet 4-5oC. W Sudetach i w Karpatach było najzimniej, temperatura powietrza na tych 

terenach wynosiła tylko 1-4oC. Tegoroczny kwiecień w stosunku do normy wieloletniej był zimniejszy w południowo-

wschodniej części kraju o 1oC, we wschodniej o 1-2oC, w środkowej Polsce od 2 do 3oC, a w zachodnich rejonach 

było zimniej nawet o 3-4oC. 

 W pierwszej dekadzie maja najwyższą temperaturę powietrza notowano w zachodnich, południowo-zachodnich, 

południowych oraz południowo-wschodnich rejonach Polski od 9 do 10oC a w Kotlinie Sandomierskiej nawet od 

10oC do ponad 11,5oC. Na dużym obszarze kraju notowano temperaturę od 8 do 9oC. Zimniej było na północy 

Polski, gdzie notowano tylko 7-8oC. 

W drugiej dekadzie tego miesiąca było już znacznie cieplej. W zachodnich i północno-zachodnich rejonach kraju 

notowano od 12 do 13oC. Im dalej w kierunku wschodnim, tym było cieplej od 13 do 14,5oC. Zdecydowanie 

najcieplejszym obszarem w tej dekadzie maja były Kujawy z temperaturą powietrza wynoszącą od 14,5 do 16oC.  
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W trzeciej dekadzie maja znów było zimniej. Najzimniej było na Przedgórzu Sudeckim od 8 do 10oC a także we 

wschodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego oraz Wschodnio-pomorskiego od 10 do 11oC. Natomiast 

najcieplej w tym okresie było na Ziemi Lubuskiej oraz na dużych obszarach Polski południo-wschodniej, gdzie 

notowano od 12 do 13oC. 

Zróżnicowane opady w maju 

W kwietniu w południowo-wschodniej części kraju notowano wysokie opady od 60 do 120 mm (tj. ok. 140% normy 

wieloletniej). W środkowej Polsce również opady były wysokie, chociaż mniejsze niż w południowo-wschodniej części 

kraju, wynoszące w od 30 do 60 mm, stanowiące na tych terenach 90-140% normy. W północnych rejonach Polski 

były najniższe od 20 do 30 mm a miejscami notowano opady o wielkości nawet poniżej 20 mm i na tych obszarach 

stanowiły od 40 do ponad 90% normy. 

W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane. Najmniejsze w pierwszej dekadzie tego miesiąca 

stwierdzono w północno-zachodnich i południowo wschodnich obszarach Polski o wielkości od 10 do 30 mm. 

Natomiast znacznie wyższe od 30 do aż 80 mm notowano w szerokim pasie biegnącym od południowo-zachodnich 

po północno-wschodnie tereny kraju. 

W drugiej dekadzie maja również wystąpiły małe opady, które notowano na terenie północnego Polesia Lubelskiego 

oraz w środkowej części Niziny Wielkopolskiej od poniżej 5 do 10 mm. Większe opady wynoszące 10-20 mm 

notowano na dużej powierzchni kraju. Natomiast stosunkowo duże opady od 20 do ponad 50 mm były notowane w 

środkowej Polsce od Gdańska poprzez Łódź, Warszawę, Częstochowę, Kielce, Kraków po Tarnów i Rzeszów. Tej 

wielkości opady notowane były również na Przedgórzu Sudeckim, w Sudetach, w Beskidach Zachodnich oraz w 

Karpatach. 

W trzeciej dekadzie maja wielkość opadów w Polsce była bardzo zróżnicowana. W zachodniej części były niskie od 

poniżej 5 do 15 mm. Natomiast we wschodniej części kraju były wyższe, gdzie notowano od 15 do ponad 50 mm. 

Susza w zbożach jarych 

- Stwierdzamy, że niedobory wody dla roślin uprawnych od 1 kwietnia do 31 maja są bardzo zróżnicowane. 

Największy deficyt wody odnotowano w woj. zachodniopomorskim, gdzie stwierdzamy wystąpienie suszy, 

powodującej obniżenie polonów zbóż jarych przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w 

średnich warunkach pogodowych. Natomiast najmniejsze niedobory występują w południowej i południowo-

zachodniej części kraju, w których zasoby wodne są duże, na polach uprawnych występuje nadmiar wody, co może 

skutkować również znacznym obniżeniem plonów roślin uprawnych – czytamy w raporcie IUNG. 

Zamknij > 
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Struktura upraw dostępna dla wszystkich? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 08.06.2021 | fot. Jan Vašek z Pixabay 

ARiMR poinformowała o udostępnieniu narzędzia pod nazwą "Powierzchnia upraw w 

gminach". 

Pod adresem https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/ można wyszukać gatunki (spośród 330 

pozycji) oraz powierzchnie upraw lub grup upraw (np. warzywa) dla wybranej lokalizacji 

(województwo, powiat, gmina) lub dla całego kraju. Użytkownik może przeglądać i 

pobierać informacje za lata 2020 i 2021 (dane będą aktualizowane) bez konieczności 

posiadania loginu i hasła. Wprowadzenie tej funkcjonalności stanowi odpowiedź na 

zadawane przez instytucje publiczne i beneficjentów działań ARiMR pytania dotyczące 

struktury upraw.  Dane zawarte w rejestrze zgromadzone zostały na podstawie deklaracji zawartych we wnioskach o 

płatności obszarowe – podaje agencja w informacji na swojej stronie internetowej. 

Niestety narzędzie nie jest proste w obsłudze – nie ma możliwości bezpośredniego wyszukania powierzchni upraw 

dla całego kraju. A jest to informacja niezbędna do oszacowania wysokości dopłat, uzależnionych od powierzchni 

upraw, co wydaje się być podstawowym celem gromadzenia i udostępniania przez agencję tego typu informacji 

zawartych we wnioskach o płatności obszarowe… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/struktura-upraw-dostepna-dla-wszystkich,107947.html
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Rolnicy piszą list otwarty w sprawie wycofywanych środków ochrony roślin 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 08.06.2021 | fot. Franz W. z Pixabay.com 

KE stale prowadzi przegląd stosowanych środków ochrony roślin, czego efektem jest 

wycofywanie z rynku kolejnych preparatów. Członkowie Polskiego Związku 

Producentów Roślin Zbożowych z uwagą przyglądają się temu procesowi. W ich opinii, 

nie przebiega on w sposób nie budzący zastrzeżeń. Dlatego - wsparci opinią naukowców 

z Rady Ekspertów Związku - wystosowali mocny apel w tej sprawie. 

Nasila się proces ograniczania liczby substancji aktywnych będących składnikami 

środków ochrony roślin. 

Członkowie PZPRZ z uwagą przyglądają się temu procesowi. W ich opinii, nie przebiega 

on w sposób nie budzący zastrzeżeń. 

Zdaniem Związku, przewidywane zmiany w zakresie ilości substancji aktywnych nie tylko obniżą skuteczność 

stosowanej ochrony ale także wpłyną na jej koszt. W przypadku najpopularniejszego w Polsce gatunku uprawnego, 

jakim jest pszenica koszty te wzrosną nawet o 30%, a w przypadku rzepaku prawie o 40%. 

Niezbędne jest stworzenie bardzo dużego funduszu rekompensat, bo polskie gospodarstwa będą po prostu upadać - 

uważa PZPRZ. 

Związek apeluje, by decyzje o ograniczeniach w zakresie ochrony roślin oparte było przede wszystkim na szerokiej 

rzeczowej, popartej badaniami naukowymi dyskusji. 

Stanowisko PZPRZ w sprawie postępujących  ograniczeń w zakresie chemicznej ochrony roślin - w formie listu 

otwartego – zostało właśnie przekazane m.in. Grzegorzowi Pudzie, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z prośbą o 

wsparcie wniosków i postulatów Związku, poprzez uwzględnienie w aktualnej działalności. 

Co zawiera apel PZPRZ? 

Zdaniem Związku, w ostatnich latach coraz bardziej nasila się proces ograniczania liczby substancji aktywnych 

będących składnikami środków ochrony roślin, a z informacji płynących z różnych źródeł unijnych wynika, że proces 

ten będzie się nasilał. Przypuszczenie to wynika przede wszystkim z przyjętych do realizacji w ramach Unii 

Europejskiej strategii a w szczególności „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności”. 

- W związku z tym Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych pragnie poinformować zarówno rządzących jak i 

społeczeństwo o problemach z tym związanych. Nasz apel o charakterze listu otwartego nie wynika z dbałości tylko o 

nasze dochody, ale przede wszystkim z obawy o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, które naszym zdaniem 

zostanie naruszone jeśli proces wycofywania z rynku kolejnych substancji aktywnych (i plany docelowego 

ograniczenia ilości stosowanych środków ochrony roślin o połowę) będą realizowane w niewłaściwy sposób. 

Pragniemy tutaj zauważyć, że my producenci mamy pełną świadomość tego, jak bardzo ważna jest odpowiednia 

jakość dostarczanych na rynek produktów rolnych i dlatego działania, które temu służą zawsze popieraliśmy i 

będziemy popierać. Wynika to nie tylko ze względów finansowych (wyższa jakość wyższa cena) ale także z pewnej 

filozofii życia, która spowodowała, że wybraliśmy zawód rolnika - podkreślono w apelu. 

- Czujemy się w pełni odpowiedzialni za to co dzieje się na naszych polach i dlatego z dużą dozą zrozumienia 

podchodzimy do różnych propozycji, które temu mają służyć. Tak też jest w przypadku, gdy pojawiają się propozycje 

eliminacji z rynku, niektórych substancji aktywnych, ze względu na udowodnione lub domniemane 

niebezpieczeństwo negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt czy też środowisko. Obecnie jesteśmy jednak 

pełni obaw, że proces zmian w zakresie ochrony chemicznej roślin nie będzie przebiegał właściwie. Podstawą do 

takiego nastawienia są zmiany na rynku substancji aktywnych, które dokonały się w ostatnich latach - zauważa 

PZPRZ. 

- W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju pragniemy zwrócić uwagę na 

niebezpieczeństwa, które związane są z ograniczaniem możliwości stosowania ochrony chemicznej na naszych 
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polach. Pragniemy przy tym podkreślić, że w swojej ocenie nie tylko bazujemy tylko na własnej wiedzy praktycznej, 

ale także na wiedzy naukowców, a w szczególności na opiniach Rady Ekspertów powołanej przez Polski Związek 

Producentów Roślin Zbożowych, w skład której wchodzą najwybitniejsi przedstawiciele nauk rolniczych w naszym 

kraju. Opinia tego gremium w połączeniu z naszym praktycznym doświadczeniem daje nam znakomitą podstawę do 

poniższego krytycznego spojrzenia na plany dalszego ograniczania zużycia środków ochrony roślin w uprawach - 

zaznaczono w apelu. 

Wysokie straty w plonie, wyższe koszty produkcji 

- Jak wynika z ocen ekspertów przewidywane duże ograniczenia ilości stosowanych środków ochrony roślin wpłyną 

na zasadnicze ograniczenie skuteczności ochrony - zwłaszcza niektórych zasiewów - i tym samym może dochodzić do 

strat plonu i jego jakości nawet na poziomie 70%. Należy ponadto zauważyć, że przewidywane zmiany w zakresie 

ilości substancji aktywnych nie tylko obniżą skuteczność stosowanej ochrony ale także wpłyną na jej koszt. W 

przypadku najpopularniejszego w Polsce gatunku uprawnego, jakim jest pszenica koszty te wzrosną nawet o 30%, a 

w przypadku rzepaku prawie o 40%. Jednym z powodów wzrostu tych kosztów jest to, że nowo rejestrowane 

preparaty będą miały raczej krótszy okres dobrego działania i tym samym liczba zabiegów niezbędnych do skutecznej 

ochrony wzrośnie. Nie ma wątpliwości, że takiego wzrostu kosztów w połączeniu z wcześniej wymienioną 

zmniejszoną ich skutecznością nie będą w stanie przetrwać nawet najsilniejsze ekonomicznie gospodarstwa, a trzeba 

wiedzieć, że ze względu na stosunkowo niskie ceny zbytu i wysokie koszty większość gospodarstw rolnych ma 

obecnie nie najlepszą kondycję ekonomiczną. Dlatego uważamy, że niezbędne jest stworzenie bardzo dużego 

funduszu rekompensat, bo nasze gospodarstwa będą po prostu upadać - podkreśla PZPRZ w swoim stanowisku. 

Nastąpi wzrost odporności agrofagów 

- Z ocen naszej Rady Ekspertów wynika ponadto, że zmniejszenie ilości substancji na rynku sprawi, że znacznie 

wzrośnie częstotliwość stosowania na danym polu tych samych substancji aktywnych i tym samym wzrośnie 

niebezpieczeństwo pojawiania się odporności wśród zwalczanych agrofagów, zjawiska bardzo niebezpiecznego dla 

producentów, bo związanego z sytuacją, kiedy danego agrofaga chemicznie zwalczyć niczym nie można. Trzeba 

wiedzieć, że już teraz wielu producentów doświadcza problemów związanych z odpornością agrofagów na zalecane 

środki ochrony roślin i nasilenie tego zjawiska musi być brane pod uwagę przy podejmowniu decyzji o wycofywaniu 

kolejnych substancji aktywnych - zaznaczono w apelu. 

Rada Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych zwraca także uwagę na to, że stosunkowo 

największą grupę planowanych do wycofywania substancji stanowią fungicydy. - Ten fakt bez wątpienia zwiększy 

zasadniczo niebezpieczeństwo masowego wystąpienia grzybów, w tym fuzarioz, których zwalczanie jest szczególnie 

trudne. Tym samym zwiększy się zasadniczo niebezpieczeństwo wystąpienia w produkowanym ziarnie zbóż 

rakotwórczych mykotosyn, substancji nieakceptowalnych nie tylko w żywności ale i w paszach dla zwierząt. Jeśli 

zatem my producenci nie będziemy mogli skutecznie ochronić naszych zasiewów to później nie będziemy mogli 

sprzedać naszych plonów - podkreśla PZPRZ. 

Duże problemy dla producentów stwarzają także sytuacje związane z wycofywaniem z rynku herbicydów. - 

Pragniemy tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na przewidywany do wyeliminowania z rynku glifosat. Uważamy, 

że ewentualny brak na rynku środków ochrony roślin zawierających tę substancję spowoduje niewyobrażalne wprost 

problemy w dużej części gospodarstw, które w trosce o efektywne gospodarowanie wodą zdecydowały się na 

stosowanie technologii bezorkowych. Uważamy zatem, że preparat ten po prostu nie może zniknąć z rynku - 

akcentuje Związek. 

- Nasi eksperci zwracają uwagę na to - podkreśla PZPRZ - że zaplanowana eliminacja z rynku pyretroidów i ich 

zastąpienie innymi preparatami automatycznie wpłynie na duże zwiększenie ilości substancji aktywnej w przeliczeniu 

na jednostkę powierzchni, bo pyretroidy najczęściej stosowane są w stosunkowo małych dawkach. Trzeba ten fakt 

wziąć pod uwagę w planach osiągnięcia określonego stopnia zużycia środków ochrony roślin w przeliczeniu na 

jednostkę powierzchni. 
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- Za szczególnie niekorzystne zjawisko uważamy eliminowanie z rynku substancji aktywnych przydatnych do 

stosowania w zaprawach nasiennych. Naszym zdaniem ten sposób zwalczania wielu agrofagów jest najbardziej 

efektywny i w związku z tym ewentualne usuwanie takich substancji z rynku powinno być poprzedzone szczególnie 

wnikliwymi analizami - akcentuje Związek. 

Preparaty biologiczne mogą tylko wspomagać ochronę chemiczną 

- Analizy przeprowadzane przez naszych ekspertów wskazują, że problemy z ochroną będą dotyczyły wszystkich 

najważniejszych gatunków roślin, tj. zbóż, rzepaku i roślin okopowych, a także bardzo ważnych dla nas producentów 

roślin motylkowych. Na pewno trzeba podjąć wszelkie możliwe starania aby obszar uprawy tych roślin na polach 

polskich producentów zasadniczo wzrósł, a bardzo źle by się stało, gdyby jednym z powodów nie upowszechnienia 

się tych roślin były niedostatki w zakresie ochrony, a wszystko wskazuje na to, że takie niebezpieczeństwo jest i to 

bardzo duże… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 
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Eksport wymiótł polskie zboże i sytuacja w kraju jest dramatyczna. Młynarze domagają 

się uruchomienia rezerw 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 09.06.2021 |  

Aktualna sytuacja na polskim rynku zbóż jest bardzo poważna, a w niedalekiej 

przyszłości może stać się dramatyczna. W związku z wystąpieniem powszechnego braku 

podaży pszenicy oraz żyta konsumpcyjnego, Polski Związek Pracodawców Przemysłu 

Zbożowo-Młynarskiego apeluje do resortu rolnictwa o natychmiastowe uruchomienie 

sprzedaży tych zbóż z rządowych rezerw. Jeżeli tak się nie stanie, możemy spodziewać 

się kolejnych podwyżek cen żywności, drastycznego ograniczenia dostaw mąki do 

piekarni, a w najgorszym wypadku pustych półek w sklepach. 

W młynach kończą się zapasy  

Eksperci nie mają wątpliwości, że główną przyczyną zaistniałych braków w podaży pszenicy i żyta jest rekordowy 

eksport, który trwa nieprzerwanie od sierpnia 2020 roku. Z prognoz wynika, że łączny eksport zbóż z Polski w sezonie 

2020/21 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) osiągnie blisko 9 mln ton i będzie to absolutny rekord w historii 

naszego kraju. 

- Przewidujemy, że z Polski wyjedzie 4 mln ton pszenicy oraz 1,4 mln ton żyta. Dotyczy to również kukurydzy i 

pszenżyta. Dostępne oficjalne dane, obejmujące okres od lipca 2020 do marca 2021 włącznie, silnie uwiarygodniają 

tę prognozę – w tym okresie wywieziono z Polski ponad 3,2 mln ton pszenicy (a więc średnio ok 350 tys. ton 

miesięcznie) oraz ponad 1,2 mln ton żyta ( 130 tys. ton miesięcznie) – mówi Krzysztof Gwiazda, prezes zarządu 

Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego. 

Według prognoz eksport kukurydzy w tym sezonie możne wynieść nawet 1,8 mln ton, a pszenżyta ponad 1 mln ton w 

tym sezonie. Jeżeli tak się stanie, będzie to rekord. Polscy producenci zbóż sprzedali praktycznie całość pszenicy i 

żyta, które zebrali w roku 2020, w młynach kończą się też zapasy. 

Mąki może zabraknąć 

- Dodatkowo pogoda na razie nie sprzyja rolnikom, bo wegetacja zbóż jest znacznie opóźniona w tym roku. Wszystko 

wskazuje na to, że tegoroczne żniwa będą także znacznie opóźnione, co w połączeniu z nikłymi zapasami zbóż 

zarówno u rolników, jak i w młynach może doprowadzić do poważnych zakłóceń w produkcji mąki, a nawet braku jej 

dostaw. W efekcie ucierpią konsumenci – mówi Krzysztof Gwiazda. – Należy też podkreślić, iż „świeża” pszenica czy 

żyto nie mogą być przemielane bezpośrednio po zebraniu z pola. Ziarno po zbiorze musi odleżeć kilka tygodni, tak by 

ustały wszelkie procesy biochemiczne i dopiero potem może trafić do przemiału. 

Na wypadek takich sytuacji Polska dysponuję rezerwami pszenicy zgromadzonymi przez Rządową Agencje Rezerw 

Strategicznych. Przedstawiciele branży apelują do ministerstwa rolnictwa o niezwłoczne uruchomienie procedury 

udostępnienia tych rezerw w taki sposób, by trafiły one wyłącznie do sektora młynarskiego z przeznaczeniem do 

przerobu na mąkę na zaopatrzenie rynku wewnętrznego (np. w drodze przetargów ograniczonych), a nie na eksport. 

– Liczymy na to, że nasz apel zostanie wysłuchany i odpowiednie procedury bardzo szybko zostaną wdrożone w 

życie. Rząd w obecnej sytuacji musi użyć wszelkich dostępnych środków i narzędzi w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa żywnościowego i stabilizacji cen – dodaje Krzysztof Gwiazda. 

Pismo od Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego wpłynęło do Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 7 czerwca. 
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Rolnicy poniewierani przez firmę handlująca zbożem? UOKiK bada czy doszło do 

wykorzystania przewagi kontraktowej 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 09.06.2021 |  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko 

spółce Cefetra Polska. Przedsiębiorca może nieuczciwie wykorzystywać swoją przewagę 

kontraktową. Zastrzeżenia budzą umowy, które nakazują rolnikom dostarczanie 

umówionej ilości zboża lub rzepaku, nawet gdy stało się to niemożliwe przez niezależne 

od nich okoliczności, np. suszę lub inną siłę wyższą. 

Cefetra Polska należy do międzynarodowej grupy kapitałowej BayWa i jest jednym z 

krajowych liderów w handlu zbożem. Co roku sprzedaje ok. miliona ton produktów 

rolnych do zagranicznych odbiorców. Zastrzeżenia prezesa UOKiK budzą umowy spółki z 

rolnikami dostarczającymi do niej zboża, rzepak oraz rośliny strączkowe. 

Wymuszanie na producencie rolnym pełnej realizacji zobowiązania 

- Przedsiębiorca zobowiązuje swoich kontrahentów do dostaw w umówionych ilościach także wówczas, gdy ze 

względu na skutki siły wyższej i z przyczyn niezależnych od rolników nie są oni w stanie zrealizować zobowiązań. 

Dlatego wszcząłem postępowanie dotyczące wykorzystywania przewagi kontraktowej przez Cefetra Polska. 

Wcześniej podobny zarzut postawiłem spółce Polish Agri. Duże podmioty muszą zgodnie z prawem w umowach 

kontraktacyjnych uwzględniać fakt, że działalność rolnicza jest szczególnie uzależniona od wpływu sił przyrody – 

mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny. 

Firmy kupujące produkty rolne bezpośrednio z gospodarstw powinny w umowach przewidywać zwolnienie z części 

lub całości dostaw w przypadku wystąpienia okoliczności, na które rolnik nie ma wpływu i nie może zapobiec ich 

skutkom. Takie zabezpieczenie dla producenta rolnego przewiduje umowa kontraktacji przewidziana w kodeksie 

cywilnym. Natomiast niektórzy pośrednicy celowo nadają tego typu kontraktom inne nazwy – np. umowa sprzedaży, 

dostawy lub współpracy, aby rolnik w każdych okolicznościach musiał dostarczyć umówioną ilość produktu. 

Wymuszanie na producencie rolnym pełnej realizacji zobowiązania niezależnie od okoliczności zewnętrznych nie jest 

zgodne z charakterem tego rodzaju umów, gdyż nie uwzględnia ryzyka wiążącego się z działalnością rolniczą. 

Trzeba być człowiekiem 

Ważne jest, aby obie strony umowy postępowały wobec siebie uczciwie i odpowiedzialnie – skupujący aby dawał 

możliwość zmniejszenia zakresu dostaw w przypadku zdarzeń o charakterze losowym, natomiast rolnik aby korzystał 

z tego rodzaju uprawnień tylko wówczas, gdy wynikają one z okoliczności niezależnych od niego. 

Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi kara do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy. 
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KOWR zamieni nieruchomość rolną na nierolną 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 09.06.2021 | fot. Michael Gaida z Pixabay 

Zwiększeniem efektywności procesu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa tłumaczy 

MRiRW przygotowanie projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków i trybu 

dokonywania zamiany nieruchomości. 

Rozszerzono katalog nieruchomości podlegających zamianie dokonywanej na wniosek 

osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej. 

„Zmiana przepisu polega na dopuszczeniu możliwości dokonania zamiany, na podstawie 

której osoba fizyczna (a więc nie tylko rolnik w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów), osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przenosiłaby na Skarb Państwa do Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa własność nieruchomości (zarówno tych, które mają charakter rolny jak i tych, które nie są 

nieruchomościami rolnymi), w zamian za przeniesienie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na ten podmiot 

własności nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” – podano w 

uzasadnieniu. Na taką zamianę wymagana będzie zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

„Taka zamiana będzie dopuszczalna w sytuacjach, w których będzie to uzasadnione realizacją zadań wynikających z 

polityki państwa w szczególności wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej 

oraz rozwoju obszarów wiejskich” – uzasadniono, dodając, że ocena sytuacji przez ministra rolnictwa zagwarantuje 

korzystność zamiany i uwzględnienie „nierzadko rozbieżnych interesów państwa”… 

Zamknij > 
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Ceny zbóż idą w górę - co z ich zapasami? 
Farmer.pl | Autor: MT/HJ | 10.06.2021 | Fot. Shutterstock 

W badanych przez nas punktach skupu ceny pszenicy ponownie poszły w górę i 

dochodzą nawet do 1000 zł/t netto. Kukurydza kosztuje 1000 zł/t, a cena rzepaku zbliża 

się do 3 tys. zł. 

Ceny zbóż nadal są wysokie, ale podaż ziarna jest bardzo niska. Polski Związek 

Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego poinformował o problemach z 

pozyskaniem surowca do produkcji pieczywa, zwłaszcza pszenicy i żyta. I w związku z 

tym zaapelował do resortu rolnictwa o natychmiastowe uruchomienie sprzedaży tych 

zbóż z rządowych rezerw. Podkreślając przy tym, że jeżeli tak się nie stanie, możemy 

spodziewać się kolejnych podwyżek cen żywności, drastycznego ograniczenia dostaw mąki do piekarni, a w 

najgorszym wypadku pustych półek w sklepach. Czy tak rzeczywiście może być? 

Trudności z pozyskaniem zbóż 

Portal farmer.pl jeszcze w maju informował o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce. Bo jak dowiedzieliśmy się 

wówczas nieoficjalnie, młyny miały problem z pozyskaniem surowca. I wiele mówiło się też o tym, ze na przednówku 

może pojawić się taki problem. A do żniw w tym roku jest daleko, ze względu na opóźnioną wegetację. 

Ponownie zapytaliśmy o te problemy w tym tygodniu? I jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie od przedstawicieli 

prywatnych skupów, w ich opinii, młyny zapasy jeszcze posiadają. Zdaniem skupów, młynarze narzekają, bo nie ma 

pszenicy w cenie, która by im odpowiadała. Możliwe, że podpisali kontrakty na sprzedaż taniej mąki i nie opłaca im 

się teraz kupować drogiego ziarna. 

Aktualne ceny skupu zbóż i rzepaku 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 10 czerwca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

postawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 970. 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 960, 

- żyto konsumpcyjne – 750 

Osadkowski S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 980, 

- pszenica paszowa – 950, 

- kukurydza sucha – 1000. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 940, 

- żyto konsumpcyjne – 750, 

- jęczmień konsumpcyjny - 800. 

Młyn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 850, 
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- pszenica paszowa – 820. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna - 950, 

- pszenica paszowa – 900, 

- pszenżyto – 810, 

- żyto paszowe – 700, 

- żyto konsumpcyjne - 750, 

- jęczmień konsumpcyjny – 810, 

- rzepak – 2900 stary zbiór, 

- kukurydza sucha – 1050, 

- owies – 500, 

- groch – 1000, 

- bobik – 1110, 

- łubin – 1150. 

Gołańcz Piast 

- pszenica paszowa - 940-950, 

- pszenżyto - 860-870, 

- jęczmień paszowy - 770-780, 

- rzepak - 2400-2410, 

- kukurydza sucha - 940-950. 

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice 

- pszenica konsumpcyjna – 880, 

- pszenica paszowa – 840, 

- pszenżyto – 700, 

- żyto paszowe – 600, 

- żyto konsumpcyjne – 620, 

- jęczmień konsumpcyjny – 720, 

- jęczmień paszowy – 700, 

- rzepak – 2000. 

Elewator Jabłowo 

- pszenica konsumpcyjna – 900 stary zbiór, 830 nowy zbiór, 

- pszenżyto – 770 stary zbiór; 710 nowy zbiór, 

- żyto konsumpcyjne – 680 stary zbiór; 610 nowy zbiór, 
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- jęczmień konsumpcyjny – 770 stary zbiór; 710 nowy zbiór, 

- rzepak – 2290 stary zbiór; 2170 nowy zbiór, 

- kukurydza mokra – 550 nowy zbiór. 

Agrito 

- pszenica konsumpcyjna - 960 stare zbiory, 820 nowe zbiory, 

- pszenica paszowa - 940 stary zbiór, 800 nowy zbiór, 

- pszenżyto - 850 stary zbiór, 700 nowy zbiór, 

- żyto paszowe – 750 stary zbiór, 

- żyto konsumpcyjne – 760 stary zbiór, 

- jęczmień konsumpcja - 880 stary zbiór; 700 nowy zbiór, 

- rzepak - 2250 nowy zbiór, 

- kukurydza mokra - 560 nowy zbiór, 

- kukurydza sucha - 1000 stary zbiór, 

- owies - 590 stary zbiór… 
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USDA: Prognoza większej produkcji pszenicy i zbóż paszowych 
Farmer.pl | Autor: JK | 11.06.2021 | Fot.Shutterstock 

Globalne prognozy miesięczne dotyczące pszenicy w sezonie 2021/2022 obejmują 

większe dostawy, wyższą konsumpcję, zwiększony handel i wyższe zapasy. 

Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA), przewiduje, że dostawy pszenicy 

wzrosną o 4,3 miliona ton do 1 087,9 mld ton, głównie dzięki wyższej produkcji w UE, 

Rosji i na Ukrainie, Światowa produkcja ma osiągnąć rekordowy poziom 794,4 miliona 

ton. 

Rekordowa produkcja pszenicy 

Prognozę dotyczącą produkcji w UE podniesiono o 3,5 miliona ton do 137,5 miliona w związku z niedawnymi 

korzystnymi opadami w Europie Północnej i Środkowej. Największe wzrosty dotyczą Niemiec, Francji i Rumunii. 

Produkcja w Rosji ma być większa o 1,0 mln ton osiągnąć rekordowy poziom 86,0 mln ton. Na podstawie szacunków 

USDA, prognoza produkcji pszenicy ozimej została zwiększona przy wyższych plonach po rozległych opadach 

wiosennych w całej zachodniej Rosji, podczas gdy pszenica jara jest uprawiana na większej powierzchni. 

Produkcja na Ukrainie zwiększy się o 0,5 mln ton do rekordowych 29,5 mln ton przy utrzymujących się sprzyjających 

warunkach pogodowych. 

Wzrost konsumpcji, handlu zagranicznego i zapasów 

Przewidywana światowa konsumpcja w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 2,4 mln ton do rekordowego poziomu 791,1 

mln ton, przede wszystkim w wyniku zwiększonego zużycia na cele paszowe po zwiększeniu dostaw przez UE i Rosję.  

Prognozowany światowy handel w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 0,8 mln ton do rekordowych 203,2 mln ton, dzięki 

zwiększonemu eksportowi Ukrainy i Indii. 

Przewidywane światowe zapasy na 2021/2022 zwiększą się o 1,8 miliona ton do 296,8 miliona ton, przy czym Chiny 

stanowią będą miały w nich 48 proc. udział. 

Prognoza produkcji dla zbóż paszowych 

Aktualne prognozy USDA dotyczące zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 dotyczą większej produkcji, nieznacznie 

wyższego handlu i większych zapasów końcowych w porównaniu z poprzednim miesiącem. 

Prognozowana w czerwcu światowa produkcja zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 wynosi 1,497 mld ton, a 

kukurydzy 1,190 mld ton… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

 

 

 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/usda-prognoza-wiekszej-produkcji-pszenicy-i-zboz-paszowych,108060.html

