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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 26 lipca 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 820,77  Średnia cena zł/t: 614,71  Średnia cena zł/t: 706,36  Średnia cena zł/t: 547,50  

MIN - MAX: 750,00 - 920,00  MIN - MAX: 500,00 - 700,00  MIN - MAX: 600,00 - 800,00  MIN - MAX: 450,00 - 640,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 769,63  Średnia cena zł/t: 601,14  Średnia cena zł/t: 691,83  Średnia cena zł/t: 676,79  

MIN - MAX: 680,00 - 880,00  MIN - MAX: 500,00 - 680,00  MIN - MAX: 590,00 - 780,00  MIN - MAX: 600,00 - 760,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 935,00  Średnia cena zł/t: 900,00  Średnia cena zł/t: 982,50  Średnia cena zł/t: 937,50  

MIN - MAX: 830,00 - 1 040,00  MIN - MAX: 850,00 - 950,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 140,00  MIN - MAX: 900,00 - 990,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 288,70  Średnia cena zł/t: 903,33  Średnia cena zł/l: 1,52 Średnia cena zł/kg: 4,54 

MIN - MAX: 2 140,00 - 2 410,00  
MIN - MAX: 810,00 - 1 
010,00  MIN - MAX: 1,49 - 1,58 MIN - MAX: 3,80 – 5,20 

    
    

MATF Pszenica  
212,00 €/t 

MATF Kukurydza  
259,00 €/t 
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Chemiczna desykacja upraw gryki i prosa jest niedopuszczalna. Rolnikom grożą sankcję 

karne 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 19.07.2021 |  

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że aktualnie 

zarejestrowane, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, środki ochrony roślin nie mogą 

być stosowane do desykacji upraw gryki i prosa. Nie ma aktualnie zarejestrowanych 

środków ochrony roślin do desykacji upraw gryki i prosa. Jednocześnie Inspekcja 

przypomina, że przy bezpiecznym stosowaniu desykantów w innych uprawach w celu 

wysuszenia roślin przed ich zbiorem obowiązują takie same zasady jak przy użyciu 

środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania lub ograniczania występowania 

agrofagów. Czytaj dalej… 

Na południu i w centrum kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego. Ile płacą za ziarno? 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 19.07.2021 |  

- Obroty ziarnem ze zbiorów 2020 roku są bardziej niż umiarkowane. W związku ze 

zbliżającymi się żniwami, wielu przetwórców wstrzymało zakupy ubiegłorocznych zbóż. 

Generalnie na rynku trwa wyczekiwanie na tegoroczne ziarno. Dlatego też ceny starego 

ziarna znajdują się pod presją zbliżających się zbiorów – ocenia aktualną sytuację 

rynkową Izba Zbożowo-Paszowa. W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż ze 

zbiorów 2020 roku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe z 

dostawą przedstawiały się następująco: -  pszenica konsumpcyjna – 840-960 PLN/t. 

Czytaj dalej… 

Boom na maszyny trwa. Istotne wzrosty przyczep i ciągników 
Agropolska.pl | Autor: DK | 20.07.2021 | Foto_Dariusz Kucman 

Dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) wskazują, że w czerwcu 

zarejestrowano 1269 nowych ciągników oraz 1008 nowych przyczep rolniczych. 

Ostatnie miesiące przynosiły dobre wyniki, jeśli chodzi o maszyny "spod igły". I czerwiec 

wpisał się w ten trend. Jak podaje bowiem Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń 

Rolniczych (PIGMiUR), zarejestrowano wówczas 1269 nowych ciągników - o 59 więcej 

niż w poprzednim miesiącu. To już czwarty miesiąc z rzędu, kiedy liczba rejestracji 

utrzymuje się powyżej 1000 szt. Czytaj dalej… 

Rozpoczęły się zbiory rzepaku na Dolnym Śląsku. Co z cenami? 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 19.07.2021 | fot. M. Tyszka 

W ubiegłym tygodniu „pod kosę” poszły pojedyncze plantacje rzepaku z różnych 

regionów kraju. Teraz okazuje się, że z początkiem tygodnia zbierany jest na większą 

skalę rzepak w zachodniej części kraju. 

Z informacji jakie do nas docierają z tzw. terenu i mediów społecznościowych, wynika, 

że plony rzepaku w tym roku będą nieco niższe niż się spodziewano wcześniej. Niestety 

czerwcowe upały zredukowały ilość nasion w łuszczynach, a lipcowe gwałtowne opady 

deszczu spowodowały osypywanie się nasion. Łan nie dojrzewa równomiernie, przez to 

wiele plantacji poczeka jeszcze na zbiór. Czytaj dalej…  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  5 

Gdzie są wolne grunty dla rolników? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 19.07.2021 | fot. Andy Crissell z Pixabay 

Jak informował na ostatniej konferencji prasowej minister Grzegorz Puda, aktualnie w 

Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się  blisko 1,4 mln ha gruntów 

rolnych, z czego niecałe 200 tys. ha przewidzianych jest do rozdysponowania pomiędzy 

chętnych rolników. Gdzie konkretnie są te wolne grunty? 

Bazę wolnych gruntów można już przeglądać korzystając z nowego narzędzia 

internetowego jakim jest przeglądarka nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. Czytaj dalej… 

 

Jakie będą stawki dopłat w tym roku? 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 19.07.2021 | fot. Gerd Altmann z Pixabay 

Stawki dopłat bezpośrednich poznamy w ostatnim dniu września albo na początku 

października. Teraz można je tylko szacować. Nie widać jednak zapowiedzi większych 

zmian. 

Wiemy już, o jakie płatności związane z produkcją wnioskowali w tym roku rolnicy. 

Teraz wiedzę tę możemy połączyć z informacją o wielkości kopert  dostępnych na 

poszczególne rodzaje płatności. Czytaj dalej… 

 

Pomimo burz i deszczy nawalnych susza nadal obecna w 15 województwach 
Farmer.pl | Autor: AK | 19.07.2021 | Fot. A. Kobus 

Pomimo licznych burz często z opadami o charakterze nawalnym, susza rolnicza w skali 

kraju nie ustąpiła. Według najnowszego raportu IUNG-PIB w Puławach, jest ona obecna 

nadal w 15 województwach i dotyczy 10 grup upraw, w tym największa została 

stwierdzona w rzepaku i rzepiku. Są regiony gdzie wyraźnie się poprawił bilans wodny 

na skutek burz i towarzyszących im obfitych opadów. Jednak jak to bywa przy takiej 

pogodzie, opady często mają charakter punktowy. W efekcie w skali kraju susza 

dokucza w wielu regionach, doprowadzając do znacznej redukcji plonów. Czytaj dalej… 

 

Nawozy: KE planuje podatek graniczny od emisji dwutlenku węgla 
Farmer.pl | Autor: JK | 19.07.2021 | Fot Shutterstock 

Komisja Europejska planuje wprowadzenie granicznego podatku węglowego na 

nawozy, który w pewnych okolicznościach mógłby wyraźnie zwiększyć wydatki 

rolników. Tak zwany mechanizm korekty granicznej CO2 (CBAM) ma być wprowadzony 

w pierwszej fazie tylko dla importu cementu, energii elektrycznej i różnych towarów 

żelaznych, stalowych i aluminiowych oraz energii elektrycznej i nawozów. 

Według KE, ma to zapobiegać ryzyku ucieczki emisji i wspierać ambitne cele UE w 

zakresie ochrony klimatu. Czytaj dalej… 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: rosną stawki za ziarno z nowych 

zbiorów 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 20.07.2021 |  

Drugie w tym sezonie zestawienie cen skupu ziarna z nowych zbiorów w większości 

pozycji ujętych w naszym notowaniu przyniosło podwyżki. Największy wzrost średniej 

stawki zaliczyła pszenica. W górę poszły również ceny za jęczmień, który aktualnie 

koszony jest w wielu częściach kraju. Zauważalną obniżkę natomiast obserwujemy w 

przypadku cen rzepaku z nowych zbiorów. Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, 

kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 20.07.2021 r. z firm zlokalizowanych na 

terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się 

następująco: Czytaj dalej… 

4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne - w gospodarstwach powyżej 10 ha 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 20.07.2021 | fot. jvddu z Pixabay 

Konkretyzują się zapowiedzi dotyczące przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. 

Trzy lata temu KE przedstawiła projekt trzech rozporządzeń, które mają regulować 

przyszłą Wspólną Politykę Rolną. Od tamtej pory trwają negocjacje – najpierw 

prowadzone w Radzie UE i Parlamencie Europejskim, a od listopada ubiegłego roku 

pomiędzy tymi instytucjami i przy udziale Komisji Europejskiej (trilogi). W końcu 

czerwca udało się doprowadzić do kompromisu. 

Do 1 stycznia mają powstać krajowe Plany Strategiczne, wdrażające WPR. Czytaj dalej… 

Żniwa 2021: Koszona pszenica i rzepak. Obawy o jakość i plon 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 20.07.2021 | fot. M. Tyszka 

Zbiory jęczmienia ozimego trwają już od blisko trzech tygodni. Pojedyncze plantacje 

rzepaku były koszone już w ubiegłym tygodniu, ale z początkiem tego ruszyły na 

większą skalę. Pola z pszenicą to dopiero początek. 

O tym, że zbiór rzepaku ozimego rozpoczął się na Dolnym Śląsku informowaliśmy już 

wczoraj na portalu farmer.pl. Plony tam zostały ocenione na 3-3,5 t/ha. 

Czytaj dalej… 

 

Żniwa 2021: Jakie ceny oferują firmy skupowe za rzepak i zboża? 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka |20.07.2021 |  fot. Shutterstock 

W firmach skupowych wszystkie cenniki dotyczą już nowych zbiorów z 2021 r. Od jakich 

cen zaczynają żniwa? 

Żniwa są w tym roku opóźnione. Pogoda je skutecznie utrudnia. Do firm 

pośredniczących trafiły na razie partie jęczmienia, a także pojedyncze rzepaku. Z 

informacji zebranych od przedstawicieli firm można wywnioskować, że jakość 

jęczmienia odznacza się niską masą tysiąca ziaren i niską gęstością. Rzepak z kolei 

cechuje się lepszym zaolejeniem niż w roku ubiegłym, średnio 41 proc., ale nasiona są 

drobne. Czytaj dalej…  
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Jak przyspieszyć rozkład słomy? 
Farmer.pl | Autor: Anna Kobus | 21.07.2021 | Fot. AK 

Słoma to cenny rezerwuar materii organicznej i składników pokarmowych. Musi jednak 

zostać odpowiednio zagospodarowana po żniwach. 

Rozpoczęły się już żniwa, lecz ich stan nadal nie jest zaawansowany. Z każdym kolejnym 

skoszonym polem przybywać będzie ściernisk, a rolnicy będą przystępować do uprawy 

pożniwnej. Niestety, często jeszcze nie przywiązują należytej wagi do tego etapu. 

Spiętrzenie prac zmusza wielu z nich do wykonywania tego zadania po macoszemu. 

Czytaj dalej… 

Rolnicy nie zgadzają się z raportami suszowymi IUNG 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 21.07.2021 | fot. shutterstock 

Rolnicy z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nie zgadzają się z informacjami 

dotyczącymi występowania suszy rolniczej w kraju, raportowanymi przez IUNG. Zwrócili 

się z prośbą o wyjaśnienie tej - nieakceptowalnej ich zdaniem - sytuacji. O problemach 

rolników z woj. zachodniopomorskiego z suszą w kontekście raportów IUNG pisaliśmy 

już w ub. tygodniu: Sprawą postanowiła zająć się także Zachodniopomorska Izba 

Rolnicza. W ocenie samorządu rolniczego, dane z raportów IUNG są nieakceptowalne, 

dlatego zachodniopomorscy rolnicy zwrócili się o szczegółowe wyjaśnienia, na jakich 

podstawach są opierane cykliczne oceny występowania suszy, opracowywane przez tę 

instytucję. Czytaj dalej… 

Od przyszłego tygodnia będzie działać aplikacja suszowa 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 21.07.2021 | fot. shutterstock 

Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza - prawdopodobnie od przyszłego tygodnia 

zacznie działać aplikacja suszowa. 

W związku z napływającymi, niepokojącymi informacjami od rolników którzy 

sygnalizowali, że aplikacja suszowa - to wyłącznie za pośrednictwem tego publicznego 

narzędzia można składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych 

spowodowanych wystąpieniem suszy - nie działa, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej zadzwonili do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem co się 

dzieje i kiedy aplikacja będzie działać. Czytaj dalej… 

Ceny nawozów biją rekordy. Białoruskie embargo przyniesie kolejne podwyżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 22.07.2021 |  

Informacja o ustanowieniu przez Unię Europejską embarga na import nawozów 

potasowych z Białorusi zaniepokoiła wielu polskich rolników. Biorąc pod uwagę fakt, iż 

obecne ceny nawozów wieloskładnikowych biją w Polsce rekordy, embargo to musi 

wpłynąć na dalszy wzrost cen, który bez wątpienia odbije się na cenach żywności. - 

Zadziwiająca jest w tym przypadku bierność polskiego rządu na arenie europejskiej. 

Inne kwestie, jak chociażby sprawa praworządności, motywują rząd do intensywnych 

działań i protestów, a także tworzenia sojuszy. Interes polskich rolników natomiast nie 

jest wystarczającym powodem do działań dyplomatycznych rządu – zauważa poseł 

Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zbigniew Ziejewski. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

 

Chemiczna desykacja upraw gryki i prosa jest niedopuszczalna. Rolnikom grożą sankcję 

karne 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 19.07.2021 |  

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że aktualnie 

zarejestrowane, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, środki ochrony roślin nie mogą 

być stosowane do desykacji upraw gryki i prosa. 

Nie ma aktualnie zarejestrowanych środków ochrony roślin do desykacji upraw gryki i 

prosa. Jednocześnie Inspekcja przypomina, że przy bezpiecznym stosowaniu 

desykantów w innych uprawach w celu wysuszenia roślin przed ich zbiorem obowiązują 

takie same zasady jak przy użyciu środków ochrony roślin przeznaczonych do 

zwalczania lub ograniczania występowania agrofagów. 

Bezpieczne stosowanie chemicznej ochrony roślin powiązane jest z przestrzeganiem przez profesjonalnego 

użytkownika środków ochrony roślin warunków tj.: 

- stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin;  

- stosowanie tylko zarejestrowanych środków ochrony roślin; 

- dokonywanie zakupów środków ochrony roślin wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców; 

- aplikacja środków ochrony roślin zgodnie z zapisami etykiety;  

- przestrzeganie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin; 

- posiadanie aktualnego szkolenia; 

- posiadanie sprawnego techniczne oraz skalibrowanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin; 

- dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin. 

W przypadku środków ochrony roślin stosowanych do desykacji należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy etykiet 

dotyczące:  

- możliwości ich zastosowania w danej uprawie (np. nie ma aktualnie zarejestrowanych środków ochrony roślin do 

desykacji upraw gryki i prosa); 

- minimalnego okresu, w którym środek ochrony roślin może być użyty przed zbiorem uprawy.  

Stosowanie preparatów niezgodnie z zaleceniami oraz nieprzestrzeganie minimalnych okresów pomiędzy użyciem 

środka ochrony roślin może powodować: 

- przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości i/lub; 

- występowanie pozostałości niedopuszczonych środków ochrony roślin w zebranych płodach rolnych. 

Kary grzywny oraz kary administracyjne 

Dodatkowo informujemy, że Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach kontroli stosowania 

środków ochrony roślin sprawdza obecność pozostałości zastosowanych środków ochrony roślin. 
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Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawuje m.in. nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków 

ochrony roślin prowadząc kontrole w miejscach, gdzie są lub mogą być stosowane środki ochrony roślin. W 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie na osoby kontrolowane nakładane są kary grzywny oraz 

kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin. 

Zamknij > 
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Na południu i w centrum kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego. Ile płacą za ziarno? 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 19.07.2021 |  

- Obroty ziarnem ze zbiorów 2020 roku są bardziej niż umiarkowane. W związku ze 

zbliżającymi się żniwami, wielu przetwórców wstrzymało zakupy ubiegłorocznych zbóż. 

Generalnie na rynku trwa wyczekiwanie na tegoroczne ziarno. Dlatego też ceny starego 

ziarna znajdują się pod presją zbliżających się zbiorów – ocenia aktualną sytuację 

rynkową Izba Zbożowo-Paszowa. 

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż ze zbiorów 2020 roku oferowane przez 

krajowych przetwórców i podmioty skupowe z dostawą przedstawiały się następująco: 

-  pszenica konsumpcyjna – 840-960 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 840-940 PLN/t, 

- kukurydza sucha – 880-990 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne – 680-750 PLN/t, 

- żyto paszowe – 670-750 PLN/t, 

- jęczmień paszowy – 680-730 PLN/t, 

- pszenżyto – 750-840 PLN/t, 

- owies paszowy – 560-640 PLN/t. 

Ceny za jęczmień dochodzą do 725 zł/t 

Na południu i w centrum kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego. Nawracające opady deszczu o charakterze 

burzowym utrudniają prace żniwne i lokalnie budzą obawy o jakość ziarna. Wraz z postępami prac żniwnych i 

zbiorami z lepszych stanowisk, rośnie jakość zbieranego ziarna jak i osiągane plony, które zawierają się w przedziale 

5,5-7,0 t/ha. 

W zależności od regionu kraju, przetwórcy i firmy handlowe oferują 670-725 PLN/t za krajowy jęczmień z dostawą w 

lipcu/sierpniu br. Najniższe ceny jęczmienia notuje się na południowym-wschodzie kraju (Podkarpacie, Ziemia 

Świętokrzyska), gdzie kształtują się one w przedziale 615-630 PLN/t, loco gospodarstwo. 

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

sierpniu/wrześniu br. kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 790-830 PLN/t, 

- pszenica paszowa - 790-830 PLN/t, 

- żyto - 600-620 PLN/t, 

- pszenżyto - 680-715 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 670-725 PLN/t, 

- kukurydza mokra – 530-575 PLN/t (dostawa IX-X). 

Jakie stawki oferują porty? 

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) – 890-910 PLN/t (dostawa G/G VIII-IX), 
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- żyto – 690-700 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-IX), 

- pszenżyto – 790-800 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- kukurydza – 870-880 PLN/t (DON do 3000-2000 ppm, dostawa G/G, X-XI). 

W lipcu br. eksport zbóż z kraju będzie śladowy. W portach ładowane są jedynie niewielkie kilkutysięczne partie 

kukurydzy oraz pszenicy. Większego eksportu ziarna z kraju należy spodziewać się dopiero we wrześniu. Wiele 

wskazuje na to, iż w ramach ostatniego zakupu ponad 0,5 mln ton pszenicy przez Arabię Saudyjską z dostawą w 

październiku br., przedmiotem eksportu będzie m.in. polska pszenica. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Boom na maszyny trwa. Istotne wzrosty przyczep i ciągników 
Agropolska.pl | Autor: DK | 20.07.2021 | Foto_Dariusz Kucman 

Dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) wskazują, że w czerwcu 

zarejestrowano 1269 nowych ciągników oraz 1008 nowych przyczep rolniczych. 

Ostatnie miesiące przynosiły dobre wyniki, jeśli chodzi o maszyny "spod igły". I czerwiec 

wpisał się w ten trend. Jak podaje bowiem Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń 

Rolniczych (PIGMiUR), zarejestrowano wówczas 1269 nowych ciągników - o 59 więcej 

niż w poprzednim miesiącu. 

"To już czwarty miesiąc z rzędu, kiedy liczba rejestracji utrzymuje się powyżej 1000 szt. 

W pierwszym półroczu br. zarejestrowano już 6570 nowych ciągników. To o 1807 

więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrost w stosunku do zeszłego roku to niemal 38 proc." - wskazuje 

PIGMiUR. 

Natomiast jeśli chodzi o przyczepy rolnicze, w czerwcu zarejestrowano 1008 nowych takich pojazdów. 

"To kolejny miesiąc, kiedy notujemy wzrost rejestracji w stosunku do poprzedniego okresu. W minionym miesiącu 

zarejestrowano o 114 szt. więcej niż w maju. Od początku roku do końca czerwca zarejestrowano w Polsce 4126 

nowych przyczep rolniczych. To 873 szt. więcej niż w tym samym czasie przed rokiem, co oznacza wzrost o niemal 27 

proc." - wylicza Izba. 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  13 

Rozpoczęły się zbiory rzepaku na Dolnym Śląsku. Co z cenami? 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 19.07.2021 | fot. M. Tyszka 

W ubiegłym tygodniu „pod kosę” poszły pojedyncze plantacje rzepaku z różnych 

regionów kraju. Teraz okazuje się, że z początkiem tygodnia zbierany jest na większą 

skalę rzepak w zachodniej części kraju. 

Z informacji jakie do nas docierają z tzw. terenu i mediów społecznościowych, wynika, 

że plony rzepaku w tym roku będą nieco niższe niż się spodziewano wcześniej. Niestety 

czerwcowe upały zredukowały ilość nasion w łuszczynach, a lipcowe gwałtowne opady 

deszczu spowodowały osypywanie się nasion. Łan nie dojrzewa równomiernie, przez to 

wiele plantacji poczeka jeszcze na zbiór. 

Tam gdzie jest on już zbierany, np. na Dolnym Śląsku, wydajność jest niższa niż się spodziewano. – Plony bez 

rewelacji tj. 3-3,5 t/ha. Zaolejenie 41-42 proc. – poinformował przez Twittera analityk rynku, Mirosław Marciniak z 

Info Grain. 

Jakie ceny rzepaku pod koniec drugiej dekady lipca 2021 r.? 

Okazuje się, że nadal są wysokie. W minionym tygodniu niektóre skupy za tonę nasion oferowały nawet 2500 zł 

netto. Teraz ta cena maksymalna to 2470 zł/t netto z odbiorem w październiku. 

Poniżej prezentujemy ceny rzepaku zebrane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 19 

lipca na podstawie rozmów ze skupującymi, przeważnie loco magazyn kupującego. Podane ceny są zasadniczo za 

standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za 

wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie. 

Dzienne ceny skupu rzepaku 2021 r. w kraju w zakładach przetwórczych 

- ADM Szamotuły – 2455 (październik), 

- ADM Czernin – 2470 (październik), 

- Agrolok – 2450, 

- Komagra (Tychy) – 2410, 

- Komagra (magazyny własne, Brzeg) – 2460, 

- Komagra (Kosów Lacki) – 2400, 

- Mosso (Radziejowice) – 2250, 

- Mosso (Siedliszce) – 2200, 

- ZT Bodaczów – Viterra – 2430 (wrzesień), 

- ZT Kruszwica (Brzeg, Kruszwica) – 2460 (lipiec, sierpień), 

- ZT Kruszwica* (Brzeg, Kruszwica) – 2425 (lipiec, sierpień)… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/rozpoczely-sie-zbiory-rzepaku-na-dolnym-slasku-co-z-cenami,109272.html
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Gdzie są wolne grunty dla rolników? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 19.07.2021 | fot. Andy Crissell z Pixabay 

Jak informował na ostatniej konferencji prasowej minister Grzegorz Puda, aktualnie w 

Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się  blisko 1,4 mln ha gruntów 

rolnych, z czego niecałe 200 tys. ha przewidzianych jest do rozdysponowania pomiędzy 

chętnych rolników. Gdzie konkretnie są te wolne grunty? 

Bazę wolnych gruntów można już przeglądać korzystając z nowego narzędzia 

internetowego jakim jest przeglądarka nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. 

Narzędzie to - choć nie jest jeszcze doskonałe - dostępne jest na stronie internetowej 

KOWR oraz na platformie internetowej eRolnik. Pozwala na identyfikację wolnych działek pod względem położenia, 

powierzchni, czy też formy rozdysponowania – dzierżawa lub zakup w drodze przetargu. 

Według danych KOWR (stan na dzień 31 marca 2021 r.) w ogólnej powierzchni gruntów Zasobu WRSP pozostawało 

do rozdysponowania konkretnie 179,3 tys. ha. Sprawdziliśmy dla Państwa, gdzie dokładnie znajdują się te wolne 

grunty i dane te zestawiliśmy na poniższym grafie: 
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Dokonana w jednostkach terenowych szacunkowa ocena przydatności tych gruntów do różnych celów (wg stanu na 

grudzień 2020 r.) wskazała, że znaczna część wyżej wymienionych gruntów (ok. 72%) może być sprzedana lub 

wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną z tym, że większość z tych gruntów cechuje 

niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie. 

Kolejne grunty (ok. 17%) określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych – zwłaszcza pod 

zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody. 

Dla pozostałych gruntów (ok. 11%) nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania. Ocenia się, 

że znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem oraz innymi niekorzystnymi cechami (np. 

nieuregulowane stosunki wodne, zakamienione, położone na skarpach, urwiskach itp.)… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/gdzie-sa-wolne-grunty-dla-rolnikow,109273.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  16 

Jakie będą stawki dopłat w tym roku? 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 19.07.2021 | fot. Gerd Altmann z Pixabay 

Stawki dopłat bezpośrednich poznamy w ostatnim dniu września albo na początku 

października. Teraz można je tylko szacować. Nie widać jednak zapowiedzi większych 

zmian. 

Wiemy już, o jakie płatności związane z produkcją wnioskowali w tym roku rolnicy. 

Teraz wiedzę tę możemy połączyć z informacją o wielkości kopert  dostępnych na 

poszczególne rodzaje płatności. 

Jak poinformowała ARiMR, w tym roku na poszczególne rodzaje dopłat jest 

przeznaczona następująca kwota (w tys. euro, w nawiasie dane z ubiegłego roku): 

jednolita płatność obszarowa 1 501 942* (1 519 679) 

płatność za zazielenienie 1 008 015* (1 017 297) 

płatność dla młodych rolników 67 201* (67 820) 

płatność dodatkowa 278 884*  (281 452) 

Wsparcie związane z produkcją (VCS): 

płatność do bydła 173 438,84 (173 485) 

płatność do krów 153 378,48 (153 420) 

płatność do owiec 4 700,41 (4 702) 

płatność do kóz 269,00  (269) 

sektor roślin wysokobiałkowych 67 200,98; w tym 

 - płatność do roślin strączkowych na ziarno 50 400,74  (50 865) 

 - płatność do roślin pastewnych 16 800,25  (16 955) 

płatność do chmielu 845,13  (845) 

płatność do ziemniaków skrobiowych 8 746,93  (8 749) 

płatność do buraków cukrowych 81 977,19  (81 999) 

płatność do pomidorów 2 834,88  (2 836) 

płatność do truskawek 9 944,96  (9 948) 

płatność do lnu 576,67  (577) 

płatność do konopi włóknistych 93,89  (94) 

Razem VCS 504 007,00* 

*tylko środki unijne 

Przejściowe wsparcie krajowe – płatność niezwiązana do tytoniu 24 063,00 w tym: 

Virginia 15 412,50   (15 413) 

pozostały tytoń 8650,50  (8 651) 
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Jak z tego wynika, w zasadzie można spodziewać się podobnych stawek dopłat, jak w ubiegłym roku. Niewiadomą 

pozostają płatności do wysokobiałkowych – jest na nie nieco mniej pieniędzy, poza tym w tym roku płatność do 

roślin strączkowych na ziarno nie jest różnicowana w zależności od powierzchni - dotychczas do pierwszych 75 ha 

upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/jakie-beda-stawki-doplat-w-tym-roku,109260.html
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Pomimo burz i deszczy nawalnych susza nadal obecna w 15 województwach 
Farmer.pl | Autor: AK | 19.07.2021 | Fot. A. Kobus 

Pomimo licznych burz często z opadami o charakterze nawalnym, susza rolnicza w skali 

kraju nie ustąpiła. Według najnowszego raportu IUNG-PIB w Puławach, jest ona obecna 

nadal w 15 województwach i dotyczy 10 grup upraw, w tym największa została 

stwierdzona w rzepaku i rzepiku. 

Są regiony gdzie wyraźnie się poprawił bilans wodny na skutek burz i towarzyszących im 

obfitych opadów. Jednak jak to bywa przy takiej pogodzie, opady często mają charakter 

punktowy. W efekcie w skali kraju susza dokucza w wielu regionach, doprowadzając do 

znacznej redukcji plonów.  

Jak czytamy w szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego 

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

wynosiła średnio -102 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 1 mm w 

stosunku do poprzedniego okresu (1 V-30 VI). 

 

Źródło: IUNG-PIB Puławy 
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Gdzie jest największa susza? 

Największy deficyt wody notowany jest na obszarze: Równiny Białogardzkiej, środkowej części Wybrzeża 

Słowińskiego, na Pojezierzu Kaszubskim, Żuławach Wiślanych, we wschodniej części Kotliny Gorzowskiej, środkowej 

części Pojezierza Wielkopolskiego oraz wschodniej części Niziny Wielkopolskiej i na Równinie Oleśnickiej od -150 do -

189 mm. Mniejsze niedobry wody notowano w zachodniej części Niziny Północno mazowieckiej, Wyżynie 

Przedborskiej, Pojezierzu Południowopomorskim, w zachodniej i środkowej części Wzniesień 

Południowomazowieckich, na Pojezierzu Ełckim, Polesiu Lubelskim, Podlasiu oraz na Nizinie Śląskiej od -120 do -149 

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 15 województw. Jedynie nie została stwierdzona w woj. małopolskim. W 

zależności od regionu a czasem nawet w obrębie gminy została ogłoszona w sumie w w dziesięciu uprawach tj: 

rzepaku i rzepiku, zbóż jarych, krzewów owocowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, roślin 

strączkowych, zbóż ozimych, truskawek, warzyw gruntowych, tytoniu. 

Największa susza w rzepaku i rzepiku oraz zbożach jarych 

W szóstym okresie raportowania od 11 maja do 10 lipca 2021 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród 

upraw rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1013 gminach (40,9% gmin Polski). Suszę notowano 

na obszarze 9,92%,  

Susza w zbożach oraz strączkowych 

Jak czytamy dalej suszę notowano również w uprawach zbóż jarych. Notowano ją w 352 gminach (14,21% gmin 

Polski), w sumie na obszarze 2,16% gruntów ornych kraju. Natomiast w 140 gminach (5,65% gmin Polski) 

stwierdzono suszę w zbożach ozimych. To daje  0,41% gruntów ornych kraju. Susza obecna jest także w kukurydzy 

zarówno na kiszonkę jak i na ziarno. Notowano ją w 302 gminach (12,19% gmin Polski) co stanowi 1,47% gruntów 

ornych kraju. Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach roślin strączkowych. Notowano ją w 169 gminach (6,82% 

gmin Polski), to stanowi 0,58% gruntów ornych kraju… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/pomimo-burz-i-deszczy-nawalnych-susza-nadal-obecna-w-15-wojewodztwach,109258.html
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Nawozy: KE planuje podatek graniczny od emisji dwutlenku węgla 
Farmer.pl | Autor: JK | 19.07.2021 | Fot Shutterstock 

Komisja Europejska planuje wprowadzenie granicznego podatku węglowego na 

nawozy, który w pewnych okolicznościach mógłby wyraźnie zwiększyć wydatki 

rolników. 

Tak zwany mechanizm korekty granicznej CO2 (CBAM) ma być wprowadzony w 

pierwszej fazie tylko dla importu cementu, energii elektrycznej i różnych towarów 

żelaznych, stalowych i aluminiowych oraz energii elektrycznej i nawozów. 

Według KE, ma to zapobiegać ryzyku ucieczki emisji i wspierać ambitne cele UE w 

zakresie ochrony klimatu. Instrument jest zgodny z zasadami Światowej Organizacji 

Handlu (WTO). Wysokość podatku granicznego powinna opierać się na cenie, jaką przeciętnie europejskie firmy 

muszą płacić za aukcję unijnych certyfikatów emisyjnych. 

Celem jest ochrona konkurencyjności producentów europejskich przed konkurentami z krajów trzecich. Jednocześnie 

jednak poszkodowane przedsiębiorstwa z państw trzecich powinny mieć możliwość dochodzenia ewentualnych 

kosztów emisji CO2, które ponoszą w swoim kraju, tak aby w związku z tym musiały płacić mniej w ramach 

dostosowania granic. 

Na przykład KE odnosi się do niektórych regionów świata, w których istnieją już systemy dostosowania granic CO2. 

Na przykład wspomniano o Kalifornii. Tam niektóre importy energii elektrycznej podlegałyby takiemu systemowi 

rekompensat. Szereg krajów, takich jak Kanada i Japonia, również planuje podobne inicjatywy… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/nawozy-ke-planuje-podatek-graniczny-od-emisji-dwutlenku-wegla,109256.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: rosną stawki za ziarno z nowych 

zbiorów 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 20.07.2021 |  

Drugie w tym sezonie zestawienie cen skupu ziarna z nowych zbiorów w większości 

pozycji ujętych w naszym notowaniu przyniosło podwyżki. Największy wzrost średniej 

stawki zaliczyła pszenica. W górę poszły również ceny za jęczmień, który aktualnie 

koszony jest w wielu częściach kraju. Zauważalną obniżkę natomiast obserwujemy w 

przypadku cen rzepaku z nowych zbiorów.  

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

20.07.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   
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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. 

*Cena suchej kukurydzy ze starych zbiorów 2020. 

Zamknij > 
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4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne - w gospodarstwach powyżej 10 ha 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 20.07.2021 | fot. jvddu z Pixabay 

Konkretyzują się zapowiedzi dotyczące przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. 

Trzy lata temu KE przedstawiła projekt trzech rozporządzeń, które mają regulować 

przyszłą Wspólną Politykę Rolną. Od tamtej pory trwają negocjacje – najpierw 

prowadzone w Radzie UE i Parlamencie Europejskim, a od listopada ubiegłego roku 

pomiędzy tymi instytucjami i przy udziale Komisji Europejskiej (trilogi). W końcu 

czerwca udało się doprowadzić do kompromisu. 

Do 1 stycznia mają powstać krajowe Plany Strategiczne, wdrażające WPR. 

Jak ocenił dziś w KRiRW wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, zawarte porozumienie uwzględnia wiele 

korzystnych dla Polski rozstrzygnięć: 

- Pozytywnie oceniamy pozostawienie państwom członkowskim znacznej swobody we wdrażaniu płatności 

bezpośrednich. Dotyczy to takich elementów, jak stosowanie definicji „aktywnego rolnika” – rolnicy otrzymujący do 

5 tys. euro z tytułu płatności bezpośrednich będą automatycznie uznawani za aktywnych. W przypadku płatności 

redystrybucyjnej i płatności dla młodych rolników zrezygnowano z proponowanych przez Parlament niskich limitów 

powierzchniowych. Ustalone rozwiązania umożliwią odpowiednie wsparcie gospodarstw rodzinnych i zmian 

pokoleniowych, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i specyfiki. 

Polska jest zadowolona z utrzymania dopłat związanych z produkcją na poziomie 15 procent całej puli. 

- Minimalny poziom wydatków na ekoschematy ustalono na 25 proc. płatności bezpośrednich i połączony jest z 

szeregiem elastyczności dotyczących ich wdrażania – zapowiedział wiceminister. – Przewidziane elastyczności 

ograniczają ryzyko niewykorzystania i utraty środków przeznaczonych na ekoschematy, które będą nowością dla 

rolników. Wiceminister podkreślił, że większość ustaleń dotyczących mechanizmu warunkowości oceniamy 

pozytywnie, wątpliwości wynikają jedynie wobec normy GAEC 9 i konieczności przeznaczania 4 proc. powierzchni 

gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne. Istotne jest jednak, że normy GAEC 9 i GAEC 8 (dotyczy zmianowania 

upraw) nie będą dotyczyć gospodarstw posiadających do 10 ha gruntów ornych – ocenił wiceminister. 

Utrzymano przejściowe wsparcie krajowe (u nas - do tytoniu). 

Polska opowiadała się za wzmocnieniem stabilizacji rynków rolnych i ochrony przed importem z krajów trzecich i ten 

postulat zrealizowano. 

- Istotną dla Polski kwestią na ostatnim etapie negocjacji reformy WPR był poziom wydatków środowiskowych II 

filara. Parlament proponował limit na poziomie 37%. Ostatecznie nie przekroczy 35%. Dodatkowo do limitu 

wydatków na środowisko wliczone będzie 50 proc. wsparcia dla obszarów ONW. Jak podkreślił wiceminister, 

osiągnięty kompromis nie oznacza końca prac nad reformą. Kolejna prezydencja musi teraz dopilnować przełożenia 

kompromisu na zapisy w rozporządzeniach. Przewiduje się, że Parlament przyjmie rozporządzenia w październiku. 

Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW, przyznała, że konieczność wyłączenia 4 

proc. gruntów ornych będzie trudniejsza do spełnienia niż obecnie – grunty orne będą wyłączone tylko na elementy 

krajobrazu, w całości muszą być niewykorzystywane rolniczo. 

Obecny na posiedzeniu Krzysztof Jurgiel, europoseł i były minister rolnictwa, zapowiedział, że ma zamiar głosować 

przeciw reformom WPR, gdyż żadne z polskich postulatów mówiących o równych warunkach konkurencji czy 

wyrównaniu dopłat bezpośrednich nie zostały spełnione… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/4-proc-gruntow-ornych-na-obszary-nieprodukcyjne-w-gospodarstwach-powyzej-10-ha,109329.html
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Żniwa 2021: Koszona pszenica i rzepak. Obawy o jakość i plon 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 20.07.2021 | fot. M. Tyszka 

Zbiory jęczmienia ozimego trwają już od blisko trzech tygodni. Pojedyncze plantacje 

rzepaku były koszone już w ubiegłym tygodniu, ale z początkiem tego ruszyły na 

większą skalę. Pola z pszenicą to dopiero początek. 

O tym, że zbiór rzepaku ozimego rozpoczął się na Dolnym Śląsku informowaliśmy już 

wczoraj na portalu farmer.pl. Plony tam zostały ocenione na 3-3,5 t/ha. 

Zbiory rzepaku 2021 

Teraz okazuje się, że rolnicy też z innych regionów kraju zdecydowali się na żniwa. 

Takowe zaczęły się też np. w województwie łódzkim w okolicach Sieradza w Ośrodku Hodowli Zarodowej Dębołęka. 

Wczoraj wyjechały tam pierwsze kombajny. Okazało się, że wilgotność nasion to tylko 8 proc., a zaolejenie jest 

znacznie wyższe niż w roku ubiegłym i wynosi ok. 45 proc. W regionie jednak zawartość tłuszczu nie jest tak wysoka i 

kształtuje się na poziomie 41-42 proc. 

- Przez to, że temperatura wczoraj i dzisiaj trochę się obniżyła mogliśmy wjechać w pole. Ponieważ z powodu 

przechodzących opadów deszczu i burz, gleba jest nadal wilgotna i gdyby było blisko 30 stopni wówczas parowałaby 

ona i podnosiła wilgotność nasion. Teraz mamy nieco powyżej 20 stopni, zaczynamy zbiory w południe i to pozwoliło 

nam rozpocząć zbiory – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Lech Przybylski z OHZ Dębołęka… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/zniwa-2021-koszona-pszenica-i-rzepak-obawy-o-jakosc-i-plon,109311.html
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Żniwa 2021: Jakie ceny oferują firmy skupowe za rzepak i zboża? 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka |20.07.2021 |  fot. Shutterstock 

W firmach skupowych wszystkie cenniki dotyczą już nowych zbiorów z 2021 r. Od jakich 

cen zaczynają żniwa? 

Żniwa są w tym roku opóźnione. Pogoda je skutecznie utrudnia. Do firm 

pośredniczących trafiły na razie partie jęczmienia, a także pojedyncze rzepaku. Z 

informacji zebranych od przedstawicieli firm można wywnioskować, że jakość 

jęczmienia odznacza się niską masą tysiąca ziaren i niską gęstością. Rzepak z kolei 

cechuje się lepszym zaolejeniem niż w roku ubiegłym, średnio 41 proc., ale nasiona są 

drobne. O plonach na razie nie można zbyt wiele powiedzieć, bo zbierane są plantacje 

na słabszych stanowiskach. Wiele jednak wskazuje, że wydajność jest daleka od tego czego spodziewali się rolnicy. 

Co z cenami surowców rolnych 2021? 

Na rynkach światowych są one korzystne. Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu kosztowała 214,25 

euro/t (983 zł/t). Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu spadły wczoraj o 2,6 proc. do 533,00 euro/t 

(2445 zł/t). 

Jak kształtują się te na naszym rodzimym rynku? Okazuje się, że te dotyczące rzepaku nadal są wysokie i na wolnym 

rynku można dostać za tonę nasion ok. 2350. Tylko należy pamiętać, że wielu rolników podpisało umowy 

kontraktacyjne wiosną na niższe wartości, więc nie koniecznie na nim zarobi. W wypadku jęczmienia tona wyceniana 

jest średnio na 680 zł, a pszenicy na ok. 800 zł. 

Cennik płodów rolnych 2021 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 20 lipca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

postawie wywiadu telefonicznego). 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 800, 

- żyto konsumpcyjne – 650. 

Osadkowski S.A. 

- jęczmień konsumpcyjny – 650, 

- rzepak - 2400. 

De Heus 

- pszenica paszowa – 800, 

- pszenżyto – 720, 

- jęczmień paszowy – 680, 

- kukurydza sucha – 950, 

- owies – 550, 

- bobik – 1050. 

ZPZM Kruszwica 

- żyto konsumpcyjne - 600, 

- jęczmień konsumpcyjna - 700. 
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Młyn-Pol – skup wstrzymany. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna – 820-840; 

- pszenica paszowa – 800; 

- pszenżyto – 700; 

- żyto paszowe – 600; 

- żyto konsumpcyjne – 610-620; 

- jęczmień konsumpcyjny – 680; 

- rzepak – 2300; 

- kukurydza sucha – 900; 

- owies – 450, 

- groch – 830, 

- bobik – 950, 

- łubin – 990. 

Gołańcz Piast 

- pszenica paszowa – 920, 

- pszenżyto – 860, 

- jęczmień paszowy – 680, 

- rzepak – 2400. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki 

- pszenica konsumpcyjna – 800, 

- żyto konsumpcyjne – 620. 

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice 

- pszenżyto – 690, 

- żyto paszowe – 580, 

- żyto konsumpcyjne – 600, 

- jęczmień konsumpcyjny – 700, 

- jęczmień paszowy – 670, 

- rzepak – 2350. 

Elewator Jabłowo 

- pszenica konsumpcyjna – 870, 

- pszenżyto – 730, 

- żyto konsumpcyjne – 630, 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  27 

- jęczmień konsumpcyjny – 730, 

- rzepak – 2390, 

- kukurydza mokra – 580, 

- kukurydza sucha – 820, 

- groch – 920, 

- łubin – 1020. 

Rol-Prem 

- pszenica konsumpcyjna - 850-860, 

- pszenica paszowa – 800, 

- pszenżyto – 760, 

- jęczmień - 650 przy gęstości 55-62 kg/hl, 670 jeśli powyżej 62 kg/hl, 

- rzepak – 2400… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/zniwa-2021-jakie-ceny-oferuja-firmy-skupowe-za-rzepak-i-zboza,109314.html
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Jak przyspieszyć rozkład słomy? 
Farmer.pl | Autor: Anna Kobus | 21.07.2021 | Fot. AK 

Słoma to cenny rezerwuar materii organicznej i składników pokarmowych. Musi jednak 

zostać odpowiednio zagospodarowana po żniwach. 

Rozpoczęły się już żniwa, lecz ich stan nadal nie jest zaawansowany. Z każdym kolejnym 

skoszonym polem przybywać będzie ściernisk, a rolnicy będą przystępować do uprawy 

pożniwnej. Niestety, często jeszcze nie przywiązują należytej wagi do tego etapu. 

Spiętrzenie prac zmusza wielu z nich do wykonywania tego zadania po macoszemu. 

Później są tego konsekwencje – jeśli doprowadzimy do powstania warunków 

beztlenowych w glebie i nagromadzenia słomy w pewnych jej warstwach, stworzymy 

niekorzystne warunki do wschodów i rozwoju uprawy następczej. Co więcej, jeśli nie zadbamy o dobre 

zagospodarowanie słomy – tracimy nie tylko składniki pokarmowe, lecz także cenny substrat do tworzenia próchnicy. 

A w dobie tak szybko rosnących cen nawozów mineralnych tym bardziej nie możemy sobie na to pozwolić. 

Dlaczego słoma powinna wracać do gleby? 

– Co roku, po żniwach pozostaje na naszych polach ogromna ilość resztek pożniwnych. Po zbiorze pszenicy mamy do 

zagospodarowania ok. 4-5 ton słomy, dodatkowo potężną masę ścierni oraz systemu korzeniowego pozostającego w 

glebie. Kukurydza pozostawia na polu resztki pożniwne o masie dochodzącej do 9 ton, a rzepak do 6 ton. Potrzeba 

czasu, aby ta ogromna masa została przetworzona, a składniki w niej zakumulowane wrócone glebie – tłumaczy 

Radosław Wilk, kierownik ds. rozwoju biznesu w Intermag. 

– Niepokojące jest jednak to, że nadal duża część gospodarstw pozbywa się resztek pożniwnych z pól, sprzedając je 

za bezcen na biomasę mającą zastosowanie głównie w energetyce. Część rolników oddaje ją po kosztach do innych 

gospodarstw, które nadal trudnią się produkcją zwierzęcą. Tymczasem słoma to idealny nawóz, cenne źródło 

składników pokarmowych oraz substancji organicznych. Pomaga ona w zachowaniu poziomu deficytowej zwykle 

substancji organicznej (próchnicy) w glebie. Dlatego powinna wracać do gleby – przekonuje nasz rozmówca. 

Jak wspomóc rozkład słomy? 

Ważne jednak jest to, aby nie zostawiać słomy samej sobie. Zanim ją się przeorze, należy rozważyć sposób jej 

zagospodarowania. Można zastosować na pociętą i rozdrobnioną słomę azot, wapno lub potraktować ją 

biopreparatami. Dlaczego to takie ważne? 

– Głównym składnikiem resztek pożniwnych są: celuloza, hemiceluloza, ligniny. Słoma pszenicy zawiera w suchej 

masie: 3% białka, 21-26% hemicelulozy, 27-33% celulozy, 18-21% ligniny. Celuloza jest regularnym, liniowym 

polimerem złożonym z podjednostek D-glukozy połączonych wiązaniami β-1,4 glikozydowymi. Lignina natomiast jest 

polimerem składającym się z monomerów alkoholi: koniferylowego, synapinowego i kumarylowego, nadaje tkankom 

roślin wytrzymałość na ściskanie i sztywność. Rozkład celulozy prowadzą różne mikroorganizmy wyposażone w 

enzymy zwane celulazami. Kompleks celulaz zawiera trzy typy enzymów. Celulolityczne bakterie tlenowe (Bacillus, 

Cytophaga, Achromobacter, Cellfalcicula, Cellulomonas, Cellvibrio, Pseudomonas, Vibrio) produkują tzw. wolne 

pozakomórkowe celulazy. W wyniku rozkładu celulozy w warunkach tlenowych powstaje: CO2 i H2O oraz glukoza, 

dodatkowo powstają śluzy koloidalne, substancje galaretowate, kwasy uronowe, barwniki uczestniczące w tworzeniu 

próchnicy i kształtowaniu struktury gleby. 

W warunkach beztlenowych (Clostrydium) powstają: CO2, H2, kwasy organiczne: masłowy, octowy, bursztynowy, 

czasem alkohol i metan. Optymalny do powstawania próchnicy i udostępniania składników mineralnych z resztek 

pożniwnych jest proces tlenowego rozkłady celulozy. Produkty rozkładu celulozy są następnie dostarczane wszystkim 

heterotroficznym mikroorganizmom glebowym, rozwój ich w dużej mierze zależy właśnie od mikroorganizmów 

rozkładających celulozę. Szybkość rozkładu celulozy w glebie uważana jest za odpowiednik ogólnej aktywności 

biologicznej gleby – tłumaczy zawiłość procesów mikrobiologicznych Radosław Wilk. 

Azot i wapno dla lepszego rozkładu słomy 
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Przeorując słomę na polu, zwykle stosujemy dodatkowe nawożenie azotem. Działanie to jest jak najbardziej słuszne i 

wynika z charakterystycznego składu resztek pożniwnych, bogatych w węgiel i ubogich w azot. Do prawidłowego 

rozkładu słomy konieczne jest zastosowanie od 5 do 10 kg N/ 1 t słomy przed zaoraniem. Dodatek azotu wspomaga 

rozwój mikroorganizmów glebowych rozkładających resztki pożniwne bogate w węgiel. Dodatek ten zapobiega 

procesowi czasowej immobilizacji azotu mineralnego zawartego w glebie w rozwijających się szybko 

mikroorganizmach. W niektórych publikacjach możemy także odszukać informacje o pozytywnym wpływie 

wapnowania na procesy rozkładu słomy. Dlatego jeśli planujemy po żniwach wapnowanie na ściernisko, również 

inicjujemy korzystne warunki rozkładu słomy w glebie… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/jak-przyspieszyc-rozklad-slomy,109336.html
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Rolnicy nie zgadzają się z raportami suszowymi IUNG 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 21.07.2021 | fot. shutterstock 

Rolnicy z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nie zgadzają się z informacjami 

dotyczącymi występowania suszy rolniczej w kraju, raportowanymi przez IUNG. Zwrócili 

się z prośbą o wyjaśnienie tej - nieakceptowalnej ich zdaniem - sytuacji. 

O problemach rolników z woj. zachodniopomorskiego z suszą w kontekście raportów 

IUNG pisaliśmy już w ub. tygodniu: 

Sprawą postanowiła zająć się także Zachodniopomorska Izba Rolnicza. W ocenie 

samorządu rolniczego, dane z raportów IUNG są nieakceptowalne, dlatego 

zachodniopomorscy rolnicy zwrócili się o szczegółowe wyjaśnienia, na jakich 

podstawach są opierane cykliczne oceny występowania suszy, opracowywane przez tę instytucję. 

- W związku z ukazaniem się VI raportu monitorowania suszy, z którego jednoznacznie wynika, że w poszczególnych 

gminach i powiatach województwa zachodniopomorskiego zmniejszyła się przede wszystkim powierzchnia, na której 

wystąpiła susza np. zboża jare czy ozime nie są już narażone na suszę. Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze 

przedstawienie oceny wizytacji (lustracji) upraw przez zespoły Pracowników IUNG na terenie woj. 

zachodniopomorskiego, które odbyło się w dniach 7,8 i 9 lipca 2021 r. - napisano w piśmie do dr hab. Andrzeja 

Doroszewskiego, prof. IUNG-PIB, jednego z autorów Klimatycznego Bilansu Wodnego za okres od 11 maja do 10 lipca 

2021r. 

- Analizując tylko raporty z Klimatycznym Bilansem Wodnym (KBW wyraża różnicę pomiędzy opadem 

atmosferycznym a ewapotranspiracją) od 21 marca 2021 r. systematycznie w każdym okresie tzn. aż do 30 czerwca 

ten bilans pogarszał się, a w ostatnim VI, utrzymuje się częściowo (od -110 do -219 mm), mamy więc do czynienia 

przede wszystkim z suszą glebową. Jak zatem w okresie wzrostu i rozwoju - zboża, gryka, strączkowe, rzepak przy 

takim braku wody oraz bardzo wysokich temperaturach powyżej 30 st. C, rośliny mogły prawidłowo się wykształcić? - 

pyta Andrzej Karbowy, Prezes ZIR… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/rolnicy-nie-zgadzaja-sie-z-raportami-suszowymi-iung,109341.html
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Od przyszłego tygodnia będzie działać aplikacja suszowa 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 21.07.2021 | fot. shutterstock 

Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza - prawdopodobnie od przyszłego tygodnia 

zacznie działać aplikacja suszowa. 

W związku z napływającymi, niepokojącymi informacjami od rolników którzy 

sygnalizowali, że aplikacja suszowa - to wyłącznie za pośrednictwem tego publicznego 

narzędzia można składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych 

spowodowanych wystąpieniem suszy - nie działa, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej zadzwonili do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem co się 

dzieje i kiedy aplikacja będzie działać. 

- Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że wspomniana aplikacja będzie działać najprawdopodobniej od przyszłego 

tygodnia. Obecnie są usuwane przez informatyków błędy – chodzi o to, żeby algorytmy aplikacji działy bezbłędnie. 

Mamy nadzieję, że wszystkie błędy zostaną naprawione a program będzie bezbłędnie zaciągał wszystkie dane 

potrzebne do oszacowania strat suszowych – poinformował WIR przedstawiciel resortu rolnictwa… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/od-przyszlego-tygodnia-bedzie-dzialac-aplikacja-suszowa,109370.html
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Ceny nawozów biją rekordy. Białoruskie embargo przyniesie kolejne podwyżki 
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Informacja o ustanowieniu przez Unię Europejską embarga na import nawozów 

potasowych z Białorusi zaniepokoiła wielu polskich rolników. Biorąc pod uwagę fakt, iż 

obecne ceny nawozów wieloskładnikowych biją w Polsce rekordy, embargo to musi 

wpłynąć na dalszy wzrost cen, który bez wątpienia odbije się na cenach żywności. 

- Zadziwiająca jest w tym przypadku bierność polskiego rządu na arenie europejskiej. 

Inne kwestie, jak chociażby sprawa praworządności, motywują rząd do intensywnych 

działań i protestów, a także tworzenia sojuszy. Interes polskich rolników natomiast nie 

jest wystarczającym powodem do działań dyplomatycznych rządu – zauważa poseł 

Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zbigniew Ziejewski. 

Mając na względzie powyższe, poseł Ziejewski zwrócił się do ministerstwa rolnictwa z pytaniem o stanowisko 

polskiego rządu wobec embarga nałożonego na import nawozów z Białorusi.  - Czy rząd podjął jakiekolwiek działania 

na arenie Unii Europejskiej w celu zapewnienia polskim rolnikom dofinansowania do nawozów wobec ww. embarga 

na produkty z Białorusi? Czy rozważane jest czasowe zwiększenie dopuszczalnych norm stosowania przez polskich 

rolników nawozów naturalnych w związku z realnym zagrożeniem wzrostu cen nawozów sztucznych? Jakie działania 

zostały podjęte przez Pański resort, aby ceny nawozów rolniczych nie ulegały dalszemu, dramatycznemu wzrostowi? 

– pyta w swoim wystąpieniu poseł „Ludowców”. 

Jak na razie ministerstwo nie odniosło się do treści interpelacji złożonej przez Zbigniewa Ziejewskiego. 

Zamknij > 

 

 


