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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 21 czerwca 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 931,74 Średnia cena zł/t: 711,94 Średnia cena zł/t: 806,11 Średnia cena zł/t: 576,00 

MIN - MAX: 840,00 - 1 040,00 MIN - MAX: 620,00 - 830,00 MIN - MAX: 700,00 - 1 030,00 MIN - MAX: 480,00 - 690,00 

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 905,00 Średnia cena zł/t: 700,29 Średnia cena zł/t: 819,40 Średnia cena zł/t: 798,95 

MIN - MAX: 800,00 - 1 020,00 MIN - MAX: 600,00 - 810,00 MIN - MAX: 700,00 - 930,00 MIN - MAX: 700,00 - 970,00 

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 107,50 Średnia cena zł/t: 1 087,50 Średnia cena zł/t: 1 118,75 Średnia cena zł/t: 1 105,00 

MIN - MAX: 1 000,00 - 1 350,00 MIN - MAX: 950,00 - 1 250,00 MIN - MAX: 800,00 - 1 350,00 MIN - MAX: 1 050,00 - 1 150,00 

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 477,35 Średnia cena zł/t: 973,85 Średnia cena zł/l: 1,54 Średnia cena zł/kg: 5,11 

MIN - MAX: 2 000,00 - 2 800,00 MIN - MAX: 880,00 - 1 080,00 MIN - MAX: 1,50 - 1,60 MIN - MAX: 4,50 – 5,60 

    

    
MATF Pszenica  
208,25 €/t 

MATF Kukurydza  
243,00 €/t 
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Śliska sprawa. Opłata kaucyjna za olej przedmiotem analizy ministerstwa 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 14.06.2021 | 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w poinformowało, że w chwili obecnej w 

dalszym ciągu prowadzone są prace związane z przygotowaniem finalnej wersji zmiany 

przepisów w zakresie gospodarowania zużytymi olejami i związanej z nim dodatkowej 

opłaty kaucyjnej. Zakończenie prac nad projektem i przekazanie projektu do konsultacji 

publicznych jest obecnie wstępnie planowane w III kwartale obecnego roku. 

Będą szerokie konsultacje? Czytaj dalej… 

 

Polski eksport zbóż bliski historycznego rekordu 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 14.06.2021 | 

W tygodniu kończącym się 30 maja 2021 roku polski eksport pszenicy poza Unię 

Europejską wyniósł 32,20 tys. ton w porównaniu do tylko 3,14 tys. ton - tydzień 

wcześniej i 27,50 tys. ton w analogicznym tygodniu przed rokiem. Od początku sezonu 

2020/21 (od 1-lipca 2020) wysłaliśmy poza granice UE 3,08 mln ton pszenicy. Nasz 

udział w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej sięga 12,5%. 

Duża szansa na pobicie rekordu. Czytaj dalej… 

 

Ciężko o zakup ziarna. Permanentnie brakuje jęczmienia i pszenżyta 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 14.06.2021 | 

- Na rynku notuje się większe zapotrzebowanie na ziarno ze strony niektórych wytwórni 

pasz, które są zmuszone do poszukiwania towaru na szerszym rynku. Ciężko bowiem już 

kupić surowiec na rynkach lokalnych gdyż większość rolników sprzedała ubiegłoroczne 

zboże. Sporymi partiami ziarna pszenicy i kukurydzy dysponują jeszcze firmy handlowe i 

duże gospodarstwa, które gotowe są je sprzedać, ale po bardzo wysokich cenach – 

informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Dopłaty za 2020 rok prawie wypłacone 
Farmer.pl | 14.06.2021 | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | fot. Gerd Altmann z Pixabay 

13 mld zł trafiło do beneficjentów spoza „Systemu dla małych gospodarstw”, a tylko ok. 

jedna dziesiąta tej kwoty do rolników z tego systemu. 

Realizacja wypłat płatności bezpośrednich za rok 2020 przebiega bez opóźnień – 

informuje wiceminister rolnictwa Anna Gembicka. 

Wypłata płatności bezpośrednich za rok 2020 rozpoczęła się 16 października 2020 r., w 

ramach zaliczek, tj. do 30 listopada 2020 r., wypłacono 10,409 mld zł dla ponad 1,275 

mln rolników. Czytaj dalej…  
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Opryski a ochrona pszczół – mity i fakty 
Farmer.pl | Autor: Wojciech Konieczny | 14.06.2021 | Fot. Shutterstock 

Stosowanie środków ochrony roślin budzi duży niepokój osób zatroskanych owadów 

zapylających. Warto obalić kilka mitów dotyczących ochrony roślin krążących od lat 

zarówno wśród pszczelarzy, jak i rolników. 

• Nie wszystkie zabiegi ochrony roślin stanowią zagrożenie dla pszczół - część z nich 

można bezpiecznie wykonywać również w czasie oblotu zapylaczy. 

• Niegroźne dla pszczół jest między innymi stosowanie regulatorów wzrostu, czy 

nawozów dolistnych. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki trzymają się mocno 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 15.06.2021 | 

Wprawdzie średnie ceny skupu zbóż nieco poszły w dół w ostatnich dniach, ale spadki 

nie przekraczają 4 zł/t. Wysokie ceny zeszłorocznego ziarna utrzymują wysoki poziom. 

Co więcej, przeciętna stawka za pszenżyto poszła nieznacznie w górę (+3,51 zł/t). 

Wyraźnie poszły w dół notowania rzepaku, którego wycena spadła średnio o 27,69 zł/t.  

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 

15.06.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 

 

Ile płacą za kontrakty na ziarno z tegorocznych zbiorów? 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 15.06.2021 | 

- Od kilku dni ceny zbóż na światowych rynkach spadają. Podobnie jest w Polsce, gdzie 

stawki idą w dół średnio o 5-10 zł/t dziennie. Nie dotyczy to zbóż ze zbiorów 2020, 

ponieważ ofert sprzedaży tego ziarna jest mało. Na rynku notuje się niewielką ilość 

transakcji, a cena jest każdorazowo negocjowana między kupującym i sprzedającym – 

relacjonuje wydarzenia na rynku zbóż Renata Barczyk (PHU Start).  

- Wielu  producentów  zdecydowało się wcześniej na podpisanie umów sprzedaży 

ziarna ze zbiorów 2021 - często  w dużo niższej cenie. Czytaj dalej… 

 

Zamieszanie wokół Programu dla szkół. Rząd obniżył stawki dla dostawców? 
Farmer.pl | Autor: Anna Tobojka | 15.06.2021 | fot. Shutterstock 

Pod koniec maja podpisane zostało rozporządzenie obniżające stawki za dostarczenie 

produktów spożywczych dla dzieci w polskich szkołach podstawowych w ramach 

„Programu dla szkół”. Zdaniem dostawców znacznie pogarsza to opłacalność i obniża 

szanse na realizację programu. 

Od kilkunastu lat uczniowie polskich szkół otrzymują darmowe porcje mleka oraz 

świeżych owoców i warzyw, dzięki programom pomocy „Szklanka mleka” oraz „Owoce i 

warzywa w szkole”, które kilka lat temu zastąpione zostały przez jeden ogólny projekt, 

tj. „Program dla szkół”. Czytaj dalej… 
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Ile będzie kosztował rzepak pod koniec tego roku? 
Farmer.pl | Autor: MT | 16.06.2021 | fot. M. Tyszka 

- Najbliższe miesiące najprawdopodobniej przyniosą korektę i spadek cen roślin 

oleistych. Niemniej ze względu na utrzymujące się ich niskie światowe zapasy uważamy, 

że ceny roślin oleistych pozostaną w najbliższych kwartałach na podwyższonym 

poziomie – wynika z analizy przedstawicieli Banku Credit Agricole zamieszczonej w 

najnowszym kwartalniku „Agro Mapa”. Czytaj dalej… 

 

 

Lichwiarze żerują na małych i średnich gospodarstwach. Rolnicy tracą majątki i zostają z 

długami 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 16.06.2021 | 

Zwykle scenariusz jest taki sam. Dłużnik, który ma kłopoty ze spłaceniem kredytu 

zaciąga kolejną pożyczkę, ale w firmie lichwiarskiej na wysoki procent. Zobowiązanie 

urasta do astronomicznych kwot, a później poszkodowany traci cały majątek. Ostatnio 

taki scenariusz coraz częściej dotyczy małych gospodarstw rolnych. 

Kładą łapę na każdym elemencie majątku 

Tak sytuacja wyglądała w przypadku rolnika z Jezioran, który pożyczył 170 tys. zł, ale 

samej prowizji musiał zapłacić ponad 50 tys. zł. Czytaj dalej… 

AGG: Pozytywna opinia dla glifosatu 
Farmer.pl | Autor: Anna Kobus | 16.06.2021 | Fot. A. Kobus 

15 czerwca 2021 r. Grupa oceniająca ds. glifosatu, z ang. Assessment Group on 

Glyphosate (AGG) złożyła projekt sprawozdania procesu oceny odnawiania glifosatu. 

Najważniejsze wnioski z niego płynące przemawiają na korzyść tej substancji. 

• AGG stwierdza, że glifosat spełnia określone kryteria zatwierdzenia substancji 

czynnej i jest bezpieczny dla zdrowia ludzkiego. 

• Sprawozdania z oceny odnowienia glifosatu zostało przekazane do Europejskiego 

Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 

• Do ostateczniej decyzji KE jeszcze daleka droga. Czytaj dalej… 

10 proc. z puli dopłat dla połowy polskich rolników 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 16.06.2021 | fot. analogicus z Pixabay 

Prawie połowa polskich rolników otrzymuje 10 procent z całej koperty przeznaczonej na 

dopłaty bezpośrednie w naszym kraju. 

W UE 20 proc. beneficjentów bierze 80 proc. dopłat. 

A jak jest w Polsce? 

Wnioski o dopłaty w 2020 roku złożyło 1,3 mln rolników. Pula środków finansowych 

przeznaczonych na realizację płatności to 15,5 mld zł. Do dopłat jest zgłaszanych ok. 

14,3 mln ha. Czytaj dalej… 
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Wielkopolskie: ponad 41 mln zł rządowej pomocy dla popegeerowskich gmin 
Farmer.pl | Autor: PAP | 14.06.2021 | fot. Shuterstock 

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wielkopolskich gmin, na terenie których 

działały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, trafi ponad 41 mln zł – 

przekazał w piątek Wielkopolski Urząd Wojewódzki. 

Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że decyzją 

premiera Mateusza Morawieckiego ogólnopolski budżet funduszu dla gmin 

popegeerowskich został zwiększony z 250 mln do 340 mln zł. Czytaj dalej… 

 

Susza na coraz większym obszarze kraju. Zagrożone zboża, truskawki i krzewy owocowe 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 17.06.2021 | 

Niedobory wody dla roślin uprawnych od 11 kwietnia do 10 czerwca były bardzo 

zróżnicowane. Największy deficyt wody odnotowano w woj. zachodniopomorskim, 

gdzie stwierdzono wystąpienie suszy, powodującej obniżenie polonów przynajmniej o 

20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich warunkach 

pogodowych w czterech uprawach. 

Susza w siedmiu województwach. Czytaj dalej… 

 

Nielegalne pestycydy o wartości 80 mln euro przechwycone 
Farmer.pl |  Autor: farmer.pl | 17.06.2021 | fot. Europol 

1 203 tony nielegalnych pestycydów o łącznej wartości niemal 80 milionów euro 

zarekwirowanych zostało w trakcie Silver Axe VI – międzynarodowej operacji 

koordynowanej przez Europol. Kontrole portów morskich, lotnisk, granic lądowych, 

targowisk prowadzone były od 13 stycznia do 25 kwietnia br. w 27 państwach Unii 

Europejskiej oraz 8 spoza wspólnoty. 

W Polsce w akcji bierze udział Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(która koordynuje działania), Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Czytaj 

dalej… 

MRiRW: intensywne prace nad stworzeniem modelu gospodarstwa opiekuńczego 
Farmer.pl | Autor: PAP | 19.06.2021 | fot.kh 

Trwają intensywne prace nad stworzeniem modelu gospodarstwa opiekuńczego - 

poinformowało w piątek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na bazie gospodarstw 

rolnych może powstać w Polsce sieć przyjaznych miejsc, w których wsparcie znajdą 

m.in. osoby starsze i samotne - dodano. 

"Konsorcjum w składzie: MRiRW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

o/Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, wypracowało 

model gospodarstwa opiekuńczego i strategię jego wdrażania. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Śliska sprawa. Opłata kaucyjna za olej przedmiotem analizy ministerstwa 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 14.06.2021 | 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w poinformowało, że w chwili obecnej w 

dalszym ciągu prowadzone są prace związane z przygotowaniem finalnej wersji zmiany 

przepisów w zakresie gospodarowania zużytymi olejami i związanej z nim dodatkowej 

opłaty kaucyjnej. Zakończenie prac nad projektem i przekazanie projektu do konsultacji 

publicznych jest obecnie wstępnie planowane w III kwartale obecnego roku. 

Będą szerokie konsultacje? 

- Analizujemy w tym momencie m.in. przekazane uwagi przedsiębiorstw zajmujących 

się obrotem produktami smarowymi/olejowymi, a także analizujemy wpływ pandemii 

COVID-19 na nasz projekt, m.in. w zakresie wprowadzenia kwestii ew. opłaty kaucyjnej (depozytowej) – informuje 

resort pracy. 

Analizowane są także szczegóły organizacyjne i techniczne związane z praktycznym wdrożeniem ww. rozwiązań w 

codziennym funkcjonowaniu wszystkich podmiotów, którzy mają do czynienia z obrotem produktami smarowymi i 

olejem. - Dodatkowo zaznaczamy, że z uwagi na istotność planowanej legislacji, przyjęcie projektu przez rząd, a 

następnie parlament, przyjęcie przedmiotowej regulacji, będzie poprzedzone szerokimi konsultacjami publicznymi, w 

tym z udziałem branży. Zakończenie prac nad projektem i przekazanie projektu do konsultacji publicznych jest 

obecnie wstępnie planowane w III kwartale obecnego roku – czytamy w informacji ministerstwa. 

Rolnicy dostaną po kieszeni 

Przypomnijmy, że 17 maja 2021 r. zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej 

wystąpił do wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  w sprawie planowanego 

wprowadzenia dodatkowej opłaty pobieranej przy zakupie olejów w postaci zwrotnej kaucji, co wzbudza duże 

zaniepokojenie wśród rolników. 

W sytuacji ustanowienia kaucji w wysokości od 4,50 do 10 zł, która będzie pobierana od każdego litra przy zakupie 

oleju, a zwracana w punkcie sprzedaży, wymiany smarów lub w warsztacie - tylko w sytuacji, jeśli użytkownik w ściśle 

określonym czasie od daty zakupu odda taką samą ilość zużytego oleju, z drugiej strony, jeżeli ten czas minie, to 

kaucja by przepadała. Spowoduje to wzrost cen olejów w granicach od 10% do nawet 30%. Z posiadanych informacji 

wynika również, że opłata ta nie dotyczyłaby warsztatów i serwisów, a jedynie odbiorców indywidualnych (w tym 

również rolników), którzy będą samodzielnie wymieniać olej (co jest to normą w gospodarstwach rolnych). 

Wiadomym jest, że olej w pracującym silniku się zużywa i jego ilość musi być uzupełniana. Ponadto nie można 

przewidzieć awarii np. w postaci pęknięć przewodów, co przy pompach dużej mocy może spowodować spory wyciek. 

W ciągniku rolniczym samego oleju silnikowego może być kilkanaście litrów, a przecież jest w nim jeszcze przekładnia 

skrzyni biegów i cały układ hydrauliczny, gdzie ilość używanych olejów mierzy się w dziesiątkach litrów. 

Niejednokrotnie bywa tak, że przeglądy w ciągnikach rolniczych wiążą się potrzebą dokonania wymiany olejów dwa 

lub więcej razy rocznie. W takich przypadkach rolnicy nie będą mogli spełnić warunków koniecznych do zwrotu 

pobranej kaucji. Wówczas kaucja przepadnie bezpowrotnie i będzie to dodatkowy koszt w gospodarstwie rolnym. 

Źródło: KRIR 

Zamknij > 
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Polski eksport zbóż bliski historycznego rekordu 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 14.06.2021 | 

W tygodniu kończącym się 30 maja 2021 roku polski eksport pszenicy poza Unię 

Europejską wyniósł 32,20 tys. ton w porównaniu do tylko 3,14 tys. ton - tydzień 

wcześniej i 27,50 tys. ton w analogicznym tygodniu przed rokiem. Od początku sezonu 

2020/21 (od 1-lipca 2020) wysłaliśmy poza granice UE 3,08 mln ton pszenicy. Nasz 

udział w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej sięga 12,5%. 

Duża szansa na pobicie rekordu 

Jak informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej, do pobicia rekordu z 

poprzedniego sezonu (2019/20) pozostało 3,5 tygodnia w czasie których powinniśmy 

wyeksportować powyżej 244 tys. ton pszenicy. 

Eksport wszystkich zbóż z Polski (poza UE) wynosi 3,38 mln ton, a to oznacza, że pszenica stanowi 91% naszego 

eksportu ziarna poza UE. W całym poprzednim sezonie udział pszenicy w eksporcie poza UE sięgnął 95%. Do pobicia 

rekordu (3,469 mln ton) z sezonu (2019/20) pozostało 3,5 tygodnia w czasie których powinniśmy wyeksportować 

powyżej 87 358 t zbóż (razem). 

Eksport wszystkich zbóż z Polski (poza UE) sięga 3,38 mln ton (+3% r/r). Polska awansowała w kwietniu na 4. miejsce 

wśród unijnych eksporterów zbóż, wyprzedzając minimalnie Litwę. 

Trzecia siła w eksporcie pszenicy miękkiej 

Wysyłki naszej pszenicy w tym sezonie (poza UE) wyprzedzają o 3,4% te z poprzedniego sezonu, kiedy to w ciągu 

pierwszych 49 tygodni wyeksportowaliśmy 3,14 mln ton tego zboża. Mimo fatalnych zbiorów, w unijnym eksporcie 

pszenicy miękkiej liderem jest Francja (29,1% udział), która zdecydowanie wyprzedza Niemcy (14,1%) oraz Polskę 

(12,5%). Kolejne miejsce (4) zajmuje Litwa (12,1%), Rumunia (11,9%) oraz Łotwa (10,1% udział). 

Zamknij > 
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Ciężko o zakup ziarna. Permanentnie brakuje jęczmienia i pszenżyta 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 14.06.2021 | 

- Na rynku notuje się większe zapotrzebowanie na ziarno ze strony niektórych wytwórni 

pasz, które są zmuszone do poszukiwania towaru na szerszym rynku. Ciężko bowiem już 

kupić surowiec na rynkach lokalnych gdyż większość rolników sprzedała ubiegłoroczne 

zboże. Sporymi partiami ziarna pszenicy i kukurydzy dysponują jeszcze firmy handlowe i 

duże gospodarstwa, które gotowe są je sprzedać, ale po bardzo wysokich cenach – 

informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

Niskie stany magazynowe 

W ofertach sprzedaży permanentnie brakuje natomiast jęczmienia i pszenżyta. Przy 

uszczuplonej, selektywnej podaży ziarna, niskie stany magazynowe u części przetwórców i konieczność ich 

uzupełnienia do czasu pojawienia się zbóż z tegorocznych zbiorów, a także możliwości ich użycia w procesie 

produkcyjnym będą wspierać ceny zbóż w kraju na przednówku. 

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 – 880-950 PLN/t, 

- pszenżyto – 890-950 PLN/t, 

- owies paszowy – 600-670 PLN/t, 

- rzepak – 2700-2800 PLN/t. 

Eksport kukurydzy małymi statkami 

W maju br., eksport pszenicy drogą morską wyniósł około 150 tys. ton. Eksporterzy w dalszym ciągu kupują 

ubiegłoroczne ziarno z dostawą do portów. W czerwcu br., eksport pszenicy przez porty może być niewiele większy z 

racji realizowanych załadunków pszenicy z przeznaczeniem do Algierii. Ponadto, przedmiotem wywozu będą także 

mniejsze, kilkutysięczne partie tego zboża. 

Przez Port Gdańsk w dalszym ciągu realizowany jest eksport kukurydzy małymi statkami, który w czerwcu może 

wynieść około 40 tys. ton. Przedmiotem eksportu w dalszym ciągu są pojedyncze partie żyta i pszenżyta. Ceny zbóż 

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

mocno. 

W końcu tygodnia, ceny ziarna oferowane eksporterów ze zbiorów 2020 z dostawą do portów kształtowały się 

następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) – 980-990 PLN/t (dostawa G/G,VI), 

- pszenżyto – 900-905 PLN/t (dostawa G/G, VI), 

- żyto paszowe - 820 PLN/t (dostawa G/G,VI), 

- kukurydza – 1080-1090 PLN/t (DON 3000-2000, dostawa G/G, VI). 
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W dalszym ciągu utrzymuje się spore zainteresowanie zakupami ziarna kukurydzy ze strony kontrahentów z Niemiec. 

Za krajową kukurydzę Niemcy niezmienne oferują 1110-1120 PLN/t z dostawą w lipcu br. do wschodnich landów. 

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

brakiem opłacalności. 

Rolnicy wstrzymują się z zawieraniem kontraktów? 

W związku z dużą zmiennością cen i niepewnością co do ich wysokości w kolejnych tygodniach, obecnie większość 

rolników i firm handlowych wstrzymuje się z zawieraniem kontraktów na dostawy ziarna ze zbiorów 2021 roku.  

W połowie tygodnia, ceny oferowane przez przetwórców za ziarno ze zbiorów 2021 z dostawą w żniwa kształtowały 

się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 820-860 PLN/t 

- żyto – 640-670 PLN/t, 

- pszenżyto - 740-760 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 770-780 PLN/t. 

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) – 880-900 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- pszenżyto – 780-790 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- żyto paszowe – 690-700 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- kukurydza – 910-920 PLN/t (DON 2500-2000, dostawa G/G, XI-XI). 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Dopłaty za 2020 rok prawie wypłacone 
Farmer.pl | 14.06.2021 | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | fot. Gerd Altmann z Pixabay 

13 mld zł trafiło do beneficjentów spoza „Systemu dla małych gospodarstw”, a tylko ok. 

jedna dziesiąta tej kwoty do rolników z tego systemu. 

Realizacja wypłat płatności bezpośrednich za rok 2020 przebiega bez opóźnień – 

informuje wiceminister rolnictwa Anna Gembicka. 

Wypłata płatności bezpośrednich za rok 2020 rozpoczęła się 16 października 2020 r., w 

ramach zaliczek, tj. do 30 listopada 2020 r., wypłacono 10,409 mld zł dla ponad 1,275 

mln rolników. 

Do 28 maja 2021 r. wypłacono ogółem ponad 15,13 mld zł (w tym ok. 123 mln zł to środki z tytułu zwrotu dyscypliny 

finansowej za rok poprzedni) dla ok. 1,29 mln rolników – podała wiceminister w odpowiedzi na interpelację poselską, 

sporządzonej 2 czerwca, ze stanem na 28 maja. 

Termin wypłaty dopłat upływa 30 czerwca. 

Jak wynika ze szczegółowych danych, odmówiono przyznania płatności dla 13 052 wniosków – najwięcej, ponad 2 

tys. było ich w województwie mazowieckim. 

Beneficjentom spoza „Systemu dla małych gospodarstw” wypłacono kwotę 13 650 564 291 zł, a w ramach tego 

systemu - 1 360 419 048 zł. 

Jak zaznaczyła wiceminister, przepisy UE przewidują także możliwość wypłaty płatności bezpośrednich po 30 

czerwca, jednak wydatki z tego tytułu nie powinny przekraczać 5% wydatków dokonanych w podstawowym 

terminie. 

Przypomnijmy, że „System dla małych gospodarstw” dotyczy płatności do 1250 euro, rolnicy w nim uczestniczący nie 

muszą realizować zazielenienia, są zwolnieni z kontroli w ramach zasady wzajemnej zgodności i ewentualnych kar za 

tzw. niezgłoszenie wszystkich działek rolnych w gospodarstwie… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/doplaty-za-2020-rok-prawie-wyplacone,108148.html
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Opryski a ochrona pszczół – mity i fakty 
Farmer.pl | Autor: Wojciech Konieczny | 14.06.2021 | Fot. Shutterstock 

Stosowanie środków ochrony roślin budzi duży niepokój osób zatroskanych owadów 

zapylających. Warto obalić kilka mitów dotyczących ochrony roślin krążących od lat 

zarówno wśród pszczelarzy, jak i rolników. 

• Nie wszystkie zabiegi ochrony roślin stanowią zagrożenie dla pszczół - część z nich 

można bezpiecznie wykonywać również w czasie oblotu zapylaczy. 

• Niegroźne dla pszczół jest między innymi stosowanie regulatorów wzrostu, czy 

nawozów dolistnych. 

• Niekiedy rolnicy obawiają się, że stosowanie środków ochrony na rośliny pokryte 

rosą obniży skuteczność zabiegu - nie jest to jednak prawda.  

Co roku wiosną głośno jest o przypadkach wytrucia rodzin pszczelich w wyniku niewłaściwego stosowania środków 

ochrony roślin. Choć większość rolników zdaje sobie sprawę z ryzyka jakie niesie nieprawidłowe zastosowanie 

zwłaszcza insektycydów, nie brakuje również takich którzy celowo, lub nieświadomie ignorują zalecenia 

bezpieczeństwa, co niekiedy kończy się katastrofalnie. Z drugiej strony wśród pszczelarzy zaobserwować można 

swego rodzaju histerię – w skrajnych przypadkach sam widok opryskiwacza na polu budzi ich ogromny niepokój. 

Dochodzi niekiedy do kuriozalnych sytuacji w których na rolnika wykonującego oprysk zgodnie z przepisami i 

zdrowym rozsądkiem nasyła się kontrolę PIORiN czy nawet policję. Warto zatem raz jeszcze obalić najważniejsze mity 

dotyczące stosowania środków ochrony roślin krążące wśród pszczelarzy – ale też wśród rolników. 

Opryski tylko w nocy? Pierwszym i najważniejszym z nich jest to, że wykonywanie jakichkolwiek zabiegów ochrony 

roślin w dzień jest niedozwolone. Nie jest to prawda. Przeciwnie – niektóre herbicydy, czy regulatory wzrostu 

wymagają wręcz tego, by stosować jej przy dużej aktywności słońca. Takie zabiegi nie stanowią jednak zagrożenia dla 

zapylaczy. 

Regulatory wzrostu stosujemy w zbożach i rzepaku w okresie, kiedy nie kwitnie ani roślina uprawna, ani chwasty, 

zatem uprawami takimi nie interesują się owady zapylające. Jeśli chodzi o herbicydy, zalecenia wyraźnie nakazują 

zwalczanie wszystkich gatunków chwastów we wczesnych fazach wzrostu. Wyjątek to perz właściwy który opryskuje 

się gdy osiągnie wysokość 10-12 cm, ale to trawa więc nie jest rośliną pożytkową, a samo zwalczanie wykonuje się w 

zbożach. W sytuacji dużego zachwaszczenia wtórnego np. chabrem bławatkiem czy kilkoma gatunkami maku, w 

momencie zakwitu takich chwastów już się nie zwalcza, gdyż nie ma do tego zarejestrowanych środków. Widok 

opryskiwacza w takim łanie nie oznacza wcale stosowania herbicydu, ale dokarmianie nalistne. 

Nie bójmy się nawozów dolistnych: Również nie powinniśmy obawiać się stosowania nawozów w postaci dolistnej. 

Nawozy takie absolutnie nie są szkodliwe dla pszczół. Owady te są bardzo wrażliwe na drgania. Jadący łanem ciągnik 

z opryskiwaczem, czy tez opryskiwacz samojezdny wywołuje drgania gleby które są odbierane przez te owady. O ile 

drgania w pobliżu ula wywołują u nich reakcję obronną gniazda i agresję, o tyle na pożytku nie, płoszą je tylko na 

moment i odlatują. Aby po chwili wrócić do pracy. 

Inna rzecz że ze względu na ryzyko poparzenia roślin, i lepsze wchłanianie nawozu nawozy dolistne powinno 

stosować się najlepiej w porze wieczornej, niemniej nawet ich zastosowanie w południe nie stanowi zagrożenia dla 

zapylaczy, co najwyżej dla upraw. 

Opryski a rosa: Natomiast jednym z mitów krążących wśród rolników jest to, że ze względu na występowanie rosy 

zabiegi przeprowadzane wieczorem charakteryzują się niską skutecznością… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/opryski-a-ochrona-pszczol-mity-i-fakty,108151.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  14 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki trzymają się mocno 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 15.06.2021 | 

Wprawdzie średnie ceny skupu zbóż nieco poszły w dół w ostatnich dniach, ale spadki 

nie przekraczają 4 zł/t. Wysokie ceny zeszłorocznego ziarna utrzymują wysoki poziom. 

Co więcej, przeciętna stawka za pszenżyto poszła nieznacznie w górę (+3,51 zł/t). 

Wyraźnie poszły w dół notowania rzepaku, którego wycena spadła średnio o 27,69 zł/t.  

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 

15.06.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

 

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu. 

Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t. 
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 Podana cena kukurydzy dotyczy ziarna suchego. 

Zamknij > 
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Ile płacą za kontrakty na ziarno z tegorocznych zbiorów? 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 15.06.2021 | 

- Od kilku dni ceny zbóż na światowych rynkach spadają. Podobnie jest w Polsce, gdzie 

stawki idą w dół średnio o 5-10 zł/t dziennie. Nie dotyczy to zbóż ze zbiorów 2020, 

ponieważ ofert sprzedaży tego ziarna jest mało. Na rynku notuje się niewielką ilość 

transakcji, a cena jest każdorazowo negocjowana między kupującym i sprzedającym – 

relacjonuje wydarzenia na rynku zbóż Renata Barczyk (PHU Start).  

- Wielu  producentów  zdecydowało się wcześniej na podpisanie umów sprzedaży 

ziarna ze zbiorów 2021 - często  w dużo niższej cenie. Aktualne ceny ziarna są bardzo 

wysokie, ale wielu producentów ma już podpisane umowy na 50%  planowanych 

zbiorów. Znacznie większe spadki cen dotyczą rzepaku z dostawą w sierpniu 2021 r., ale różnice w umowach z 

dostawą w tym terminie są bardzo duże. Na początku czerwca oferowano w porcie 2360-2380 zł/t, a aktualnie jest  

to 2230zł/t (różnica 35 EUR/t) – informuje Renata Barczyk. 
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Zamieszanie wokół Programu dla szkół. Rząd obniżył stawki dla dostawców? 
Farmer.pl | Autor: Anna Tobojka | 15.06.2021 | fot. Shutterstock 

Pod koniec maja podpisane zostało rozporządzenie obniżające stawki za dostarczenie 

produktów spożywczych dla dzieci w polskich szkołach podstawowych w ramach 

„Programu dla szkół”. Zdaniem dostawców znacznie pogarsza to opłacalność i obniża 

szanse na realizację programu. 

Od kilkunastu lat uczniowie polskich szkół otrzymują darmowe porcje mleka oraz 

świeżych owoców i warzyw, dzięki programom pomocy „Szklanka mleka” oraz „Owoce i 

warzywa w szkole”, które kilka lat temu zastąpione zostały przez jeden ogólny projekt, 

tj. „Program dla szkół”. Pod koniec maja podpisane zostało rozporządzenie, które m.in. 

obniża stawki za dostarczenie produktów spożywczych dla dzieci w klasach I-V w polskich szkołach podstawowych w 

ramach wspomnianego programu, co wywołało znaczne niezadowolenie. 

„Od kilkunastu lat uczniowie ok. 14 tys. polskich szkół dostają porcję mleka oraz świeżych owoców i warzyw. Dla 

wielu z nich to jedyna przekąska w ciągu dnia. Teraz "Program dla szkół", bo o nim mowa, stanął pod znakiem 

zapytania. Rząd obniżył bowiem stawki dla dostawców.  Dieta+” – napisał na jednym z portali społecznościowych 

poseł Stefan Krajewski. 

Na niską cenę zwróciła uwagę również Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. 

 

Wysokość stawek pomocy z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła 

0,73 zł na jedną porcję owoców i warzyw oraz 0,73 zł na jedną porcję mleka i produktów mlecznych. Zgodnie z 

nowym rozporządzeniem w roku szkolnym 2021/2022 stawki będą wynosić odpowiedni 0,67 zł i 0,68 zł. 

Dostawcy podkreślają, że w obliczu rosnących kosztów dostaw produktów do szkół obniżone stawki mogą 

doprowadzić do problemów z realizacją dostaw. Jak informuje jeden z dostawców "Programu dla Szkół" w rozmowie 

z Onetem, stawki na zaproponowanym przez rząd poziomie sprawiają, że nie ma szans na realizację programu, 

ponieważ pozwolą jedynie na pokrycie kosztów. Przy wzroście kosztów dostaw stawka proponowana przez rząd 

może okazać się niższa niż cena ponoszona przez dostawców. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi twierdzi jednak, że zapowiadana zmiana stawek nie jest tak naprawdę 

obniżką. "To wynika wyłącznie z matematycznej kalkulacji, będącej efektem zmiany struktury produktowej koszyka, 

polegającej na zmniejszeniu w nim udziału droższych produktów i ich zastąpienia produktami tańszymi" - wskazuje 

ministerstwo cytowane przez Onet. 
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Argument ten pojawił się również w uzasadnieniu projektu, gdzie podano, że wobec zapowiadanego niższego 

poziomu finansowania programu dla szkół rekomendowane są rozwiązania skutkujące ograniczeniem kosztów jego 

realizacji, polegające na redukcji liczby porcji, zastąpieniu droższych produktów tańszymi oraz ograniczeniu 

wydatków na działania promocyjne, edukacyjne, ewaluacyjne… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/zamieszanie-wokol-programu-dla-szkol-rzad-obnizyl-stawki-dla-dostawcow,108205.html
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Ile będzie kosztował rzepak pod koniec tego roku? 
Farmer.pl | Autor: MT | 16.06.2021 | fot. M. Tyszka 

- Najbliższe miesiące najprawdopodobniej przyniosą korektę i spadek cen roślin 

oleistych. Niemniej ze względu na utrzymujące się ich niskie światowe zapasy uważamy, 

że ceny roślin oleistych pozostaną w najbliższych kwartałach na podwyższonym 

poziomie – wynika z analizy przedstawicieli Banku Credit Agricole zamieszczonej w 

najnowszym kwartalniku „Agro Mapa”. 

Co może wpływać na ceny? Czynników jest wiele, ale najważniejszym jest jak zwykle 

pogoda. Nie mniej, zdaniem analityków, tym, który ma oddziaływanie pozytywne dla 

cen roślin oleistych jest perspektywa dalszego wzrostu cen ropy naftowej, co będzie 

sprzyjać zwiększeniu popytu na biopaliwa. 

Ile konkretnie może kosztować? O prognozy pokusili się analitycy Banku Credit Agricole. 

- W konsekwencji uwzględniając tendencje na globalnym rynku roślin oleistych oraz czynniki krajowe prognozujemy, 

że cena rzepaku w Polsce na koniec 2021 r. wyniesie ok. 2000 zł/t oraz ok. 1830 zł/t na koniec 2022 r. Czynnikami 

ryzyka dla naszego scenariusza są warunki agrometeorologiczne wśród światowych producentów roślin oleistych, 

popyt na rośliny wysokobiałkowe w Chinach, a także kształtowanie się cen ropy naftowej – podali w kwartalniku 

„Agro Mapa”. 

Jak przypomnieli, zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 12 maja br. światowa produkcja 

nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 21/22 zwiększy się do 632,2 mln t wobec 599,6 mln t w 

sezonie 20/21 (+5,4%), głównie ze względu na wyższe zbiory soi (+6,2%). Niemniej wzrost produkcji zostanie 

odnotowany również w przypadku wszystkich pozostałych głównych roślin oleistych: rzepaku, nasion słonecznika, 

orzechów ziemnych, nasion bawełny, nasion palmowca oraz kopry. Do wzrostu produkcji roślin oleistych przyczyni 

się ich większa powierzchnia zasiewów, czemu sprzyjają bardzo wysokie ceny roślin oleistych. Indeks cen żywności 

FAO dla oleju roślinnego jest obecnie o ok. 125% wyższy w ujęciu rocznym i kształtuje się blisko historycznego 

maksimum. 

- Zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 21/22 zwiększy się do 627,8 

mln t wobec 612,4 mln t w sezonie 20/21 (+2,5%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu 

światowego spożycia roślin oleistych pozostaje zwiększony popyt ze strony Chin, gdzie trwa odbudowa sektora 

trzody chlewnej, po tym jak ASF doprowadził do drastycznego spadku tamtejszego pogłowia świń. W efekcie, po 

uwzględnieniu zapasów początkowych, zapasy końcowe nasion roślin oleistych w sezonie 21/22 zwiększą się do 

104,6 mln t wobec 100,2 mln t w sezonie 20/21 (+4,4%), a w konsekwencji wskaźnik zapasy końcowe/zużycie 

wzrośnie do 16,7% wobec 16,4% w poprzednim sezonie, pozostając na relatywnie niskim poziomie – czytamy w 

„Agro Mapa”. 

Z analizy wynika, że zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 21/22 zwiększy się do 73,2 mln t 

wobec 71,4 mln t w sezonie 20/21 (+2,5%)… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/ile-bedzie-kosztowal-rzepak-pod-koniec-tego-roku,108186.html
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Lichwiarze żerują na małych i średnich gospodarstwach. Rolnicy tracą majątki i zostają z 

długami 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 16.06.2021 | 

Zwykle scenariusz jest taki sam. Dłużnik, który ma kłopoty ze spłaceniem kredytu 

zaciąga kolejną pożyczkę, ale w firmie lichwiarskiej na wysoki procent. Zobowiązanie 

urasta do astronomicznych kwot, a później poszkodowany traci cały majątek. Ostatnio 

taki scenariusz coraz częściej dotyczy małych gospodarstw rolnych. 

Kładą łapę na każdym elemencie majątku 

Tak sytuacja wyglądała w przypadku rolnika z Jezioran, który pożyczył 170 tys. zł, ale 

samej prowizji musiał zapłacić ponad 50 tys. zł. Prowizja stanowiła ok. 30 proc. 

pożyczonej sumy. Ponadto nieuczciwa firma nałożyła kilkanaście zabezpieczeń na 

rolnika m.in. ustanowienie hipoteki na nieruchomości w wysokości 450 tys. zł, poręczenie zobowiązania przez matkę 

dłużnika (wejście na jej emeryturę), weksel wystawiony przez pożyczkodawcę, weksel wystawiony przez poręczyciela 

czyli matkę dłużnika. 

Zabezpieczeniem było także pełnomocnictwo udzielone firmie pożyczkowej, uprawniające do podziału gospodarstwa 

na osobne działki i jego zbycie i odbiór ceny kupna. Ponadto firma zapewniła sobie pełnomocnictwa do ustanawiania 

kolejnych hipotek na nieruchomościach. Rolnik musiał także złożyć oświadczenie, że jego pełnomocnictwo nie 

wygaśnie z chwilą śmierci. Firma nałożyła na najbliższe osoby rolnika z nim zamieszkujące (ojciec, matka, siostra) 

obowiązku zrzeczenia się przysługujących im wszystkich służebności osobistych (służebności dożywotniego 

zamieszkania w domu rodzinnym). Chodziło o to, by łatwiej było sprzedać nieobciążone służebnościami 

nieruchomości gospodarstwa. 

Przedsiębiorca czy konsument? 

- Nie można pozwolić na to, żeby Polacy byli grabieni i wykorzystywani przez lichwiarzy i podmioty, które żerują na 

trudnej sytuacji ludzi, na ich tragedii – mówiła podczas wczorajszej konferencji prasowej w Olsztynie Iwona Arent – 

posłanka Prawa i Sprawiedliwości. 

 Eksperci zajmujący się tematem nieuczciwych pożyczek alarmują, że celem oszustów stali się mali rolnicy. - Są tak 

skuteczni, że zabierają całe gospodarstwa rolne. Lichwiarze wymyślili sobie taki sposób, że jeśli założą działalność na 

trzy miesiące, to dostają kredyt, a później przywłaszczają mieszkania i nieruchomości. Po prostu obchodzą prawo – 

wyjaśnia Dariusz Wilczyński jeden z ekspertów finansowych, który towarzyszył na konferencji posłance. Dodaje, że 

najczęściej nieuczciwe podmioty oferują pożyczkę bez BIK-u albo pożyczkę bez badania zdolności kredytowej. 

Arent przedstawiła propozycję aby do Polskiego Ładu dodać zapis, iż mali rolnicy nie są przedsiębiorcami, tylko 

konsumentami. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rolnik, który zawiera umowę związaną z jego 

działalnością rolną, jest traktowany jako przedsiębiorca. Jeżeli spojrzy się na małe, rodzinne gospodarstwa rolne i 

osoby je prowadzące, to ciężko nazwać ich przedsiębiorcami - mówi posłanka. Dodajmy, że przepisy prawa o wiele 

mocniej chronią konsumentów niżeli przedsiębiorców, którzy są uważani za profesjonalnych uczestników obrotu 

gospodarczego, stąd ta kwestia jest istotna i podnoszona przez posłankę. W przypadku gdyby zostali w świetle prawa 

potraktowani jako konsumenci, wykluczone byłoby użycie przez lichwiarzy weksla własnego in blanco jako 

zabezpieczenia lichwiarskich pożyczek oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie.  

Źródło: TVP Olsztyn/PAP 

Zamknij > 
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AGG: Pozytywna opinia dla glifosatu 
Farmer.pl | Autor: Anna Kobus | 16.06.2021 | Fot. A. Kobus 

15 czerwca 2021 r. Grupa oceniająca ds. glifosatu, z ang. Assessment Group on 

Glyphosate (AGG) złożyła projekt sprawozdania procesu oceny odnawiania glifosatu. 

Najważniejsze wnioski z niego płynące przemawiają na korzyść tej substancji. 

• AGG stwierdza, że glifosat spełnia określone kryteria zatwierdzenia substancji 

czynnej i jest bezpieczny dla zdrowia ludzkiego. 

• Sprawozdania z oceny odnowienia glifosatu zostało przekazane do Europejskiego 

Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 

• Do ostateczniej decyzji KE jeszcze daleka droga. 

Walka o glifosat ponownie nabiera medialnego rozgłosu. Ponownie ważą się dalsze losy tej substancji czynnej w Unii 

Europejskiej. 

Obecna rejestracja glifosatu w UE jest ważna do 15 grudnia 2022 r. W związku z tym już w 2019 roku rozpoczął się 

proces ponownej oceny tej substancji czynnej. Ma on nieco inny charakter niż w pozostałych przypadkach. Ocena 

jest bardziej wnikliwa i szczegółowa. Zgodnie z prawem UE, w trakcie tego procesu zwykle jedno państwo 

członkowskie UE (tzw. Sprawozdawca) jest odpowiedzialne za naukową ocenę substancji czynnej. W tym przypadku 

ze względu na ilość składanej dokumentacji powołano zespoły eksperckie z 4 europejskich krajów, które w tym 

zakresie mają współpracować. Za ocenę odpowiedzialne są: Francja, Węgry, Holandia i Szwecja. Działają one jako: 

Assessment Group on Glyphosate (AGG).  

Znane są już konkluzje powołanej w tym celu grupy Sprawozdawczej. 

Ogólnie rzecz biorąc AGG stwierdza, że glifosat spełnia określone kryteria zatwierdzenia substancji czynnej i jest 

bezpieczny dla zdrowia ludzkiego (na podstawie wytycznych rozporządzenia (WE) nr 1107/2009).To dobra 

wiadomość, która mówi pozytywnie na korzyść glifosatu. 

Jakie dalsze kroki? 

AGG przedłożyła projekt sprawozdania z oceny odnowienia w sprawie odnowienia glifosatu do Europejskiego Urzędu 

ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w dniu 15 czerwca 2021 r. Jednocześnie AGG przesłała sprawozdanie w sprawie 

zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania glifosatu do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).  

W dokumencie sprawozdawczym (fragmenty w załączeniu pdf – w j.angielskim) podsumowano główne wnioski 

płynące z projektu oceny. W dokumencie także podano wyjaśnienie procedury stosowanej przez AGG, a także 

przyjęcie dalszych kroków. 

Ocena przygotowana była na postawie ponad 7 tysięcy badań naukowych pochodzących z poprzednich procesów 

zatwierdzania w UE glifosatu, a także z nowych badań w tym temacie. Dokonano także przeglądu literatury, 

dotyczącej np. innych korzyści stosowania glifosatu w środowisku rolniczym. 

Ocena została oparta na dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawców, Glyphosate Renewal Group (GRG). 

Dokumentacja ta zawierała odpowiednie badania przeprowadzone przez wnioskodawców, a także przez opinię 

publiczną. Ocenę przeprowadzono w oparciu o wytyczne obowiązujące w dniu przedłożenie dokumentacji oraz w 

świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej. Literatura była sortowana według trafności i szczegółowo oceniana. 

Raport z oceny składa się z 11.000 stron. Przeciętny raport oceny substancji czynnej w UE ma mniej niż 5000 stron.  

Główne konkluzje 

Jak czytamy w zbiorczym raporcie dostępnym na stronie www.glyphosate.eu do kluczowych ustaleń AGG należą: 

• Na podstawie bieżącej oceny AGG uważa, że glifosat spełnia kryteria substancji czynnej do zatwierdzenia.  
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• Biorąc pod uwagę wszystkie dowody, tj. doświadczenia na zwierzętach, badania epidemiologiczne i analizy 

statystyczne. AGG sugeruje, że klasyfikacja glifosatu pod kątem rakotwórczości nie jest uzasadniona . 

• AGG sugeruje, że klasyfikacja glifosatu jako toksycznego dla reprodukcji nie jest uzasadniona. 

• AGG sugeruje, że klasyfikacja glifosatu jako genotoksycznego lub mutagennego działania mutagennego na komórki 

zarodkowe nie jest uzasadniona… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/agg-pozytywna-opinia-dla-glifosatu,108241.html
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10 proc. z puli dopłat dla połowy polskich rolników 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 16.06.2021 | fot. analogicus z Pixabay 

Prawie połowa polskich rolników otrzymuje 10 procent z całej koperty przeznaczonej na 

dopłaty bezpośrednie w naszym kraju. 

W UE 20 proc. beneficjentów bierze 80 proc. dopłat. 

A jak jest w Polsce? 

Wnioski o dopłaty w 2020 roku złożyło 1,3 mln rolników. Pula środków finansowych 

przeznaczonych na realizację płatności to 15,5 mld zł. Do dopłat jest zgłaszanych ok. 

14,3 mln ha. 

Właściciele najmniejszych gospodarstw mogą występować o uproszczone dopłaty w tzw. systemie dla małych 

gospodarstw. Granicą jest kwota 1250 euro, a jeśli dopłaty są wyższe, opłaca się wyjść z tego systemu. 

Jak się okazuje, prawie połowa polskich rolników korzysta z systemu dla małych gospodarstw i zadowala się 

uproszczonym systemem i ograniczonymi dopłatami. 

Beneficjentom spoza „Systemu dla małych gospodarstw” do 28 maja wypłacono za 2020 rok tytułem dopłat kwotę 

13 650 564 291 zł, a w ramach tego systemu na konta rolników trafiło 1 360 419 048 zł. 

Jak informuje ARiMR, w systemie dla małych gospodarstw uczestniczy nieco ponad 549,5 tys. rolników; łączna 

powierzchnia ich gospodarstw to blisko 1,56 mln ha. 

Można więc przyjąć, że jedna dziesiąta dopłat trafia w Polsce na jedną dziesiątą areału objętego dopłatami, 

należącego do prawie połowy beneficjentów dopłat. Trochę ponad 50 proc. beneficjentów otrzymuje zatem 90 proc. 

z puli dopłat… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/10-proc-z-puli-doplat-dla-polowy-polskich-rolnikow,108233.html
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Wielkopolskie: ponad 41 mln zł rządowej pomocy dla popegeerowskich gmin 
Farmer.pl | Autor: PAP | 14.06.2021 | fot. Shuterstock 

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wielkopolskich gmin, na terenie których 

działały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, trafi ponad 41 mln zł – 

przekazał w piątek Wielkopolski Urząd Wojewódzki. 

Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że decyzją 

premiera Mateusza Morawieckiego ogólnopolski budżet funduszu dla gmin 

popegeerowskich został zwiększony z 250 mln do 340 mln zł. 

- W Wielkopolsce na liście pozytywnie zaopiniowanych wniosków znalazły się 94 

samorządy. Gminy z budżetu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego otrzymają 

wsparcie na łączną kwotę 41 mln 450 tys. zł" - podał Stube. 

Według danych podanych przez WUW wielkopolskie gminy otrzymają wsparcie w wysokości od 100 tys. zł do 1,2 mln 

zł. 

Jako przykład Stube podał gminę Gołańcz w powiecie wągrowieckim, w której dzięki 150 tys. zł wsparcia zostanie 

wyremontowana świetlica wiejska w miejscowości Czesławice. Z kolei w Chrzypsku Wielkim w pow. międzychodzkim 

dzięki programowi zostanie wymieniona instalacja wodociągowa. 

Za uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pieniądze gminy mogą sfinansować budowę, rozbudowę 

lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni 

ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, 

oświetlenia wewnątrz miejscowości czy remiz strażackich. 

Zamknij > 
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Susza na coraz większym obszarze kraju. Zagrożone zboża, truskawki i krzewy owocowe 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja| 17.06.2021 | 

Niedobory wody dla roślin uprawnych od 11 kwietnia do 10 czerwca były bardzo 

zróżnicowane. Największy deficyt wody odnotowano w woj. zachodniopomorskim, 

gdzie stwierdzono wystąpienie suszy, powodującej obniżenie polonów przynajmniej o 

20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich warunkach 

pogodowych w czterech uprawach. 

Susza w siedmiu województwach 

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego 

bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) aktualny stan zagrożenia suszą 

rolniczą. W trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego 

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

wynosiła -56 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 34 mm w stosunku do 

poprzedniego okresu (1 IV-31 V). 

Największy deficyt wody notowany był na obszarze Równiny Gryfickiej i na Wysoczyźnie Łobeskiej od -150 do -169 

mm. Tylko nieco mniejsze niedobry wody notowano na Równinie Białogardzkiej, Nowogardzkiej, na Pojezierzu 

Drawskim i Ińskim a także na Polesiu Zachodnim, Wysoczyźnie Lubartowskiej, Płaskowyżu Nałęczowskim od- 120 do -

149 mm. Stosunkowo duży deficyt wody wystąpił na obszarze Pojezierza Mrągowskiego, w północnej części 

Pojezierza Kaszubskiego, na wschodnim terenie Wysoczyzny Polanowskiej a także w południowej części Niziny 

Południowowielkopolskiej oraz Wzniesieniach Południowomazowieckich od -120 do -139 mm. Na pozostałym 

terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -119 mm. 

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzono wystąpienie 

suszy rolniczej na terytorium Polski. 

Susza rolnicza występowała na terenie siedmiu województw: 

zachodniopomorskiego, 

lubelskiego, 

pomorskiego, 

łódzkiego 

warmińsko-mazurskiego, 

świętokrzyskiego, 

mazowieckiego. 

Susza występowała w czterech uprawach: 

zbóż jarych, 

zbóż ozimych, 

truskawek, 

krzewów owocowych. 

Najbardziej zagrożone zboża jare 

W trzecim okresie raportowania od 11 kwietnia do 10 czerwca 2021 r. największy zasięg suszy rolniczej występował 

wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 170 gminach (6,86% gmin Polski) na obszarze 

2,01% gruntów ornych kraju 
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Suszę notowano również w uprawach zbóż ozimych. W tych uprawach notowano ją w 107 gminach (4,32% gmin 

Polski) na obszarze 0,78% gruntów ornych kraju.  

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach truskawek. W tych uprawach notowano ją w 60 gminach (2,42% gmin 

Polski) na obszarze 0,48% gruntów ornych kraju. 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. W tych uprawach notowano ją w 51 gminach 

(2,06% gmin Polski) na obszarze 0,34% gruntów ornych kraju. 

W czerwcu cieplej i mniej opadów 

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. 6°C. Na północnych obszarach kraju na: 

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

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

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

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

zimniej nawet o 3-4°C. 

Tegoroczny maj był zimny. Najzimniej było w północnych i południowych rejonach Polski, w których notowano 

temperaturę powietrza od 10 do 12°C, a miejscami w południowych krańcach kraju nawet 8-10°C. Na znacznym 

obszarze Polski temperatura wynosiła od 12 do 13°C a w Kotlinie Sandomierskiej przekraczała nawet 13°C. Jedynie na 

północnych krańcach Polski oraz południowo-wschodnich terenach notowano temperaturę w normie wieloletniej, 

natomiast na przeważającym terenie kraju była niższa od normy od 1 do 2°C. 
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W pierwszej dekadzie czerwca było już wyraźnie cieplej. Najcieplej było w szerokim pasie Polski środkowej od 17 do 

18°C a na Pojezierzu Wielkopolskim nawet od 18 do 19°C. Tylko nieco chłodniej było na Pojezierzu 

Zachodniopomorskim i Koszalińskim oraz w południowo-wschodniej części Polsce od 16 do 17°C. Najchłodniej było 

na południu kraju od 12 do 16°C. 

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 stwierdzono w północno-zachodnich i 

południowo wschodnich obszarach Polski wynoszące od 40 do 60 mm i na tych terenach stanowiły 90-100% normy, a 

na Wyżynie |Lubelskiej, Polesiu Zachodnim i Wołyńskim notowano opady o wielkości tylko 70% normy wieloletniej. 

Natomiast znacznie wyższe opady od 60 do aż 120 mm notowano w szerokim pasie biegnącym od południowo-

zachodnich po północno-wschodnie tereny kraju. Wysokie opady od 100 do ponad 200 mm notowano w Sudetach, 

w Beskidach Zachodnich oraz w Karpatach. Na przeważającym terenie kraju opady tegorocznego maja stanowiły od 

100 a miejscami nawet 150% normy wieloletniej. 

W pierwszej dekadzie czerwca na terenie całego kraju notowano bardzo małe opady atmosferyczne nie 

przekraczające 5 mm, a w niektórych miejscach w ogóle nie wystąpiły. Tylko na terenie Pojezierza Iławskiego, na 

Równinie Warmińskiej, na Garbie Lubawskim, na Wyżynach: Woźnicko-Wieluńskiej, Krakowsko-Częstochowskiej, 

Śląskiej, na Pogórzu Środkowobeskidzkim i Zachodniobeskidzkim oraz w niektórych miejscach Pojezierza 

Wielkopolskiego notowano nieco większe opady od 5 do 15 mm. 

Zróżnicowane niedobory 

- Stwierdzamy, że niedobory wody dla roślin uprawnych od 11 kwietnia do 10 czerwca były są bardzo zróżnicowane. 

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

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

warunkach pogodowych w czterech uprawach. W woj. lubelskim suszę notowano w trzech uprawach, w łódzkim i 

pomorskim w dwóch, natomiast w warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim w oraz mazowieckim po jednej uprawie. 

Najmniejsze niedobory wody występują w zachodniej, południowej Polsce oraz na Mazowszu i na obszarze Żuław 

Wiślanych - czytamy w komunikacie IUNG. 
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Nielegalne pestycydy o wartości 80 mln euro przechwycone 
Farmer.pl |  Autor: farmer.pl | 17.06.2021 | fot. Europol 

1 203 tony nielegalnych pestycydów o łącznej wartości niemal 80 milionów euro 

zarekwirowanych zostało w trakcie Silver Axe VI – międzynarodowej operacji 

koordynowanej przez Europol. Kontrole portów morskich, lotnisk, granic lądowych, 

targowisk prowadzone były od 13 stycznia do 25 kwietnia br. w 27 państwach Unii 

Europejskiej oraz 8 spoza wspólnoty. 

W Polsce w akcji bierze udział Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(która koordynuje działania), Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Szacuje się, 

że w wyniku obrotu podrobionymi czy przemycanymi preparatami gospodarka Unii 

Europejskiej rocznie traci 1,3 mld euro. 

Nielegalne pestycydy przechwycone 

Środki ochrony roślin, czyli leki dla roślin (fitofarmaceutyki) są najbardziej kontrolowaną gałęzią przemysłu 

chemicznego na świecie. Badania sprawdzające ich wpływ na rośliny, środowisko i zdrowie człowieka oraz proces 

rejestracji trwają ponad 11 lat i są liczone w kosztach setek tysięcy euro. Kontroluje się także ich import, eksport, 

sprzedaż w hurcie i detalu oraz właściwe stosowanie. Pomimo restrykcyjnych regulacji prawnych, szara strefa może 

sięgać nawet kilkunastu procent rynku europejskiego, donoszą raporty Komisji Europejskiej i EUIPO. 

Podrobione środki ochrony roślin często kuszą niższą ceną, a ich skład jest niewiadomą. 

Z dotychczasowych zatrzymań wiemy, że są w nich zarówno zakazane substancje czynne niewiadomego 

pochodzenia, dodatkowe zanieczyszczenia, które mogą wielokrotnie zwiększyć toksyczność takiego preparatu, jak i 

produkty o obniżonej ilości substancji czynnej albo mieszaninie kilku. Konsekwencje zastosowania takich środków 

trudno zliczyć. Może to być skażenie pola, plonu, całkowita utrata płodów rolnych, pozostałości w roślinie 

nieprzebadanych substancji. Rolnik kupujący nielegalne środki ochrony roślin ryzykuje dodatkowo karami 

finansowymi, utratą dobrej opinii, a nawet utratą dopłat unijnych. Oszczędności są całkowicie złudne. 

Jaka skala podrabianych pestycydów? 

- Operacja Silver Axe dowodzi, że łączenie sił przeciwko zorganizowanej przestępczości gospodarczej może przynosić 

realne efekty. Tym bardziej, że problem podrobionych preparatów do ochrony roślin ma bezpośredni wpływ na 

produkcję żywności. Aby zrealizować zobowiązania strategii „Od pola do stołu”, musimy zadbać o to, aby na 

europejski rynek nie trafiały podrabiane i nielegalne pestycydy, bo to one zagrażają zrównoważonej produkcji 

żywności – mówi Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin… 

Zamknij > 
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MRiRW: intensywne prace nad stworzeniem modelu gospodarstwa opiekuńczego 
Farmer.pl | Autor: PAP | 19.06.2021 | fot.kh 

Trwają intensywne prace nad stworzeniem modelu gospodarstwa opiekuńczego - 

poinformowało w piątek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na bazie gospodarstw 

rolnych może powstać w Polsce sieć przyjaznych miejsc, w których wsparcie znajdą 

m.in. osoby starsze i samotne - dodano. 

"Konsorcjum w składzie: MRiRW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

o/Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, wypracowało 

model gospodarstwa opiekuńczego i strategię jego wdrażania. Obecnie przygotowuje 

go do zastosowania w praktyce w Polsce" - poinformował w piątek na swojej stronie 

internetowej resort rolnictwa. 

Jak przekazało ministerstwo, projekt "Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań 

demograficznych" (GROWID) jest realizowany przez konsorcjum od 1 stycznia 2019 r. Odbywa się to w ramach I 

konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i 

gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" Gospostrateg, finansowanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju. 

"Głównym celem projektu jest opracowanie modelu, wzorca gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie 

systemu jego wdrażania w postaci strategii rozwoju gospodarstw opiekuńczych" - czytamy. 

Jak tłumaczy ministerstwo rolnictwa, gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie, które 

jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich. 

"Jego sednem jest wykorzystanie wyjątkowych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne do tworzenia usług dla 

osób wymagających wsparcia" - czytamy. 

Rolnicy, udostępniając swoje siedliska osobom z zewnątrz, oferują m.in. możliwość przebywania blisko natury i 

doświadczania przyrody zmieniającej się wraz z rytmem pór roku; kontakt ze zwierzętami; możliwość wykonywania 

lekkich i przyjemnych prac; a przede wszystkim nawiązywanie relacji z innymi ludźmi. 

"Na bazie gospodarstw rolnych może powstać w Polsce sieć przyjaznych miejsc, w których wsparcie znajdą osoby 

starsze, doświadczające chorób, niepełnosprawności i samotne" - tłumaczy MRiRW. 

W ocenie resortu, stworzenie sieci gospodarstw pełniących funkcje opiekuńcze pozwoli na "sprostanie wyzwaniom 

przed jakimi stoi polska wieś, które związane są ze starzeniem się społeczeństwa, koniecznością podnoszenia jakości 

życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz poszukiwaniem dodatkowych źródeł dochodów dla właścicieli 

gospodarstw rolnych". 

Ministerstwo przekazało, że zakończyła się faza badawcza projektu. Kolejna faza to przygotowanie do zastosowania 

wyników. 

"Mamy wypracowany model gospodarstwa opiekuńczego i strategię jego wdrażania. Celem tej fazy jest 

przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych oraz opracowanie projektu nowych 

regulacji prawnych i budowanie poparcia społecznego dla proponowanych rozwiązań w tym prowadzenia działań 

informacyjno-promocyjnych" - przekazało MRiRW. 
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