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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 12 lipca 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 867,69  Średnia cena zł/t: 687,00  Średnia cena zł/t: 752,00  Średnia cena zł/t: 567,50  

MIN - MAX: 790,00 - 960,00  MIN - MAX: 600,00 - 820,00  MIN - MAX: 670,00 - 980,00  MIN - MAX: 480,00 - 680,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 813,46  Średnia cena zł/t: 665,56  Średnia cena zł/t: 751,67  Średnia cena zł/t: 719,58  

MIN - MAX: 740,00 - 940,00  MIN - MAX: 610,00 - 800,00  MIN - MAX: 670,00 - 910,00  MIN - MAX: 650,00 - 850,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 018,00  Średnia cena zł/t: 1 002,50  Średnia cena zł/t: 1 109,00  Średnia cena zł/t: 993,33  

MIN - MAX: 920,00 - 1 120,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 080,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 250,00  MIN - MAX: 940,00 - 1 050,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 250,77  Średnia cena zł/t: 956,43  Średnia cena zł/l: 1,54 Średnia cena zł/kg: 4,59 

MIN - MAX: 2 000,00 - 2 560,00  MIN - MAX: 880,00 - 1 020,00  MIN - MAX: 1,50 - 1,60 MIN - MAX: 4,00 – 5,10 

    
    

MATF Pszenica  
197,25 €/t 

MATF Kukurydza  
234,50 €/t 
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Rynek zbóż - żniwa najwcześniej za miesiąc 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 05.07.2021 |  

Mniejszy ruch na rynku zbożowym spowodowany jest zdecydowanie niższą podażą 

zbóż, których wyjechały z Polski w tym sezonie ogromne ilości. Pod wpływem 

przewidywanej aktywności eksportu w kolejnym sezonie są stabilne bieżące ceny i 

prognozy ekspertów rynkowych. 

Ceny pszenicy na czwartkowym zamknięciu w kontraktach wrześniowych na Matifie 

były takie same jak przed tygodniem. Notowania wynosiły 204,50 euro/t. Złotówka jest 

nieco tylko mocniejsza, bo za jedno euro płacimy już 4,52 złotego. Czytaj dalej… 

 

UE – porozumienie polityczne w sprawie nowej WPR: sprawiedliwsza, bardziej 

ekologiczna, bardziej elastyczna 
www.3trzy3.pl | 02.07.2021 |  

Wstępne porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w 

sprawie nowej wspólnej polityki rolnej wprowadza sprawiedliwszą, bardziej 

ekologiczną, bardziej przyjazną zwierzętom i elastyczną WPR. 

Sprawiedliwsza WPR 

• Po raz pierwszy WPR będzie zawierała warunkowość społeczną, co oznacza, że 

beneficjenci WPR będą musieli przestrzegać elementów europejskiego prawa 

socjalnego i prawa pracy, aby otrzymać fundusze WPR. Czytaj dalej… 

Producenci zbóż prognozują sytuację w sezonie 2020/2021 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 02.07.2021 | fot. shutterstock 

Po okresie dobrych cen weszliśmy w spadki i podczas żniw będzie pewnie jeszcze gorzej 

- ocenia sytuację na rynku zbóż Zbigniew Kaszuba z Krajowej Federacji Producentów 

Zbóż. Z jakimi jeszcze wyzwaniami będzie się musiał zmierzyć rynek? 

Pod koniec czerwca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca, 

podczas którego podsumowano m.in. obecną sytuację rynkową w krajach Unii 

Europejskiej oraz przedstawiono prognozy plonów i zbiorów w UE w bieżącym sezonie. 

Jaki będzie sezon 2021/2022? Czytaj dalej… 

Prognozy rekordowych zbiorów kukurydzy i słabych zbiorów pszenicy w Polsce 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 06.07.2021 |  

Komisja Europejska w najnowszym raporcie dokonała korekt produkcji zbóż w Polsce. 

Zmiany (m/m) w opublikowanych w końcówce czerwca prognozach wynikają z dużych 

roszad w areale zasiewów i niewielkich korekt oczekiwanej wydajności średniej. 

Mniejsze niż jeszcze miesiąc temu plony oczekiwane są dla pszenicy, szacowane teraz 

na 4,73 t/ha. Jednocześnie podniesiona została wydajność średnia żyta, pszenżyta, 

jęczmienia i zbóż z "grupy pozostałe". W porównaniu z doskonałym 2020 rokiem 

wszystkie uprawiane u nas zboża powinny plonować od 3,4% do nawet 10,6% gorzej. 

Czytaj dalej… 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: obniżki średnich stawek sięgają 

kilkunastu zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 06.07.2021 |  

W aktualnych notowaniach cen zbóż, oleistych i strączkowych dominują obniżki. Ceny 

spadły od kilkudziesięciu groszy do kilkunastu złotych za tonę. Największy spadek 

średniej ceny (od ostatniego, piątkowego notowania) dotyczy jęczmienia paszowego (-

15,23 zł/t) oraz pszenicy paszowej (-13,67 zł/t). 

Obniżce uległy także średnie stawki za pszenicę konsumpcyjną (-6,51 zł/t), groch (-6,00 

zł/t), jęczmień konsumpcyjny (-5,42 zł/t), żyto konsumpcyjne (-3,50 zł/t), rzepak (-1,08 

zł/t) i żyto paszowe (-0,52 zł/t). Czytaj dalej… 

 

Susza w 16 województwach, czy deszcze nawalne poprawią sytuację? 
Farmer.pl |  Autor: AK | 06.07.2021 | Fot. A. Kobus 

Jak raportuje IUNG – PIB w okresie sześciodekadowym 1 maja – 30 czerwiec br. na 

terenie kraju wystąpiło dalsze zwiększenie się zasięgu suszy rolniczej. Obecnie 

stwierdzono ją w 16 województwach kraju. 

• Suszę zanotowano w zbożach jarych, rzepaku oraz rzepiku na terenie 750 gmin. 

• Na terenie 398 gmin zanotowano także suszę w zbożach ozimych. 

• W 258 gminach odnotowano także suszę w uprawach strączkowych, kukurydzy na 

kiszonkę oraz na ziarno. Czytaj dalej… 

 

OECD i FAO: Prognoza wzrostu globalnej produkcji rolnej o 1,4 proc. rocznie 
Farmer.pl |  Autor: JK | 06.07.2021 | Fot. Shutterstock 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacja Narodów 

Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowały prognozę dla 

światowego rolnictwa na lata 2021-2030. 

Eksperci zakładają, że w nadchodzącej dekadzie światowa produkcja rolna będzie rosła 

o 1,4 proc. rocznie, a dodatkowe zbiory będą osiągane głównie w krajach rozwijających 

się i o niskich dochodach. Według raportu postęp w sektorze rolnym będzie w dużej 

mierze oparty na lepszym dostępie do funduszy i inwestycjach w technologię, 

infrastrukturę i szkolenia rolnicze, które zwiększą wydajność. Czytaj dalej… 

Jak będą promowane ziarno zbóż i przetwory zbożowe w najbliższych latach? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 06.07.2021 | fot. A.Kozłowska 

O to jak będą promowane ziarno zbóż i przetwory zbożowe w najbliższych latach 

zapytaliśmy nowo powołanego przewodniczącego komisji zarządzającej Funduszem 

Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – Przemysława Bochata. 

1 czerwca minister rolnictwa powołał nowych członków komisji zarządzających 

dziewięcioma funduszami promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2021-2025. 

Przewodniczącym komisji zarządzającej Funduszem Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 

Zbożowych z został wybrany Przemysław Bochat, który reprezentuje w komisji Polski 

Związek Producentów Roślin Zbożowych. Czytaj dalej…  
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Które spółki nie dokonały wyłączeń z dzierżawionych gruntów? I co dalej z tą ziemią? 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 05.07.2021 | Foto: GT 

Rolniczy samorząd domaga się od KOWR danych na temat wielkich gospodarstw, które 

nie dokonały ustawowych wyłączeń 30 procent gruntów rolnych dzierżawionych z 

zasobów państwa. Czy ta ziemia wróci do zasobu? 

Jak dowiadujemy się z opublikowanego komunikatu, 2 lipca 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił 

się do Dyrektor Generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Małgorzaty 

Gośniewskiej-Kola, o informacje dotyczące egzekwowania art. 4 ustawy z 16 września 

2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czytaj dalej… 

Copa i Cogeca prognozują wyższe zbiory zbóż i nasion oleistych 
Farmer.pl | Autor: JK | 06.07.2021 | Fot. Shutterstock 

Po trudnym roku 2020 w UE, Copa i Cogeca prognozują lepsze wyniki zbiorów w 2021 

roku. Zarówno w przypadku zbóż jak i nasion roślin oleistych mają być one również 

wyższe od średniej pięcioletniej. W opublikowanej pierwszej prognozie Copa i Cogeca 

przewidywany jest wzrost zbiorów zbóż w UE-27 o 1,6 proc. do 292,42 mln ton, w 

wyniku wzrostu zasiewów do 52,10 mln hektarów (+ 0,7 proc.) i lepszych perspektyw 

plonów niż w 2020 r. W przypadku pszenicy rozpoczęcie zbiorów będzie opóźnione o 

ponad tydzień ze względu na niskie wiosenne temperatury i nadmierną wilgotność w 

ostatnich tygodniach, co spowolniło rozwój roślin. Czytaj dalej… 

 

W sezonie 2021/2022 Rosja powinna wyeksportować ponad 38 mln ton pszenicy 
Farmer.pl Autor: JK | 06.07.2021 | Fot.pixabay.com 

Eksperci SovEcon zrewidowali w górę prognozę rosyjskiego eksportu pszenicy w sezonie 

2021/2022 o 1,8 mln ton do 38,4 mln ton. 

Zmiany w prognozie spowodowane były wyższą prognozą produkcji pszenicy w Rosji w 

2021 r. Wyniosła ona 84,6 mln ton, czyli o 2,1 mln ton więcej w porównaniu z 

poprzednią prognozą. 

Eksperci wyjaśnili, że zaktualizowana prognoza opiera się na oczekiwanym efekcie cła 

wpływającego na eksport pszenicy przez cały sezon. Czytaj dalej… 

Ceny jęczmienia ozimego w Niemczech drastycznie spadają 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Martyna Frątczak | 07.07.2021 | 

W Niemczech rozpoczęły się właśnie zbiory jęczmienia ozimego. Równocześnie jego 

ceny zaczęły drastycznie spadać. W porcie eksportowym w Hamburgu w tym tygodniu 

oferowano tylko 182 euro za tonę jęczmienia ozimego – aż o 68 euro mniej niż pod 

koniec czerwca. 

W niektórych miejscach na wschodzie i południowym zachodzie Niemiec jęczmień jest 

już gotowy do zbiorów. Na jego wczesne dojrzewanie w tym roku pozwolił brak opadów 

w czerwcu, z temperaturami przekraczającymi okresowo 30 st. C. Czytaj dalej…  
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Krajowe skupy zbóż czekają na żniwa 
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska | 07.07.2021 | fot. shutterstock 

Krajowe skupy zbóż w większości wyhamowały z handlem i niecierpliwie oczekują żniw. 

Wartość płodów rolnych spadła, ale i tak jest ona wyższa niż w zeszłym roku o tej porze. 

Jakie ceny są proponowane rolnikom za surowce z nowych zbiorów? 

Zarówno rolnicy jak i firmy zajmujące się handlem zbożami niecierpliwie wyczekują 

żniw. Niektóre przedsiębiorstwa wstrzymały skup, by zająć się sprzątaniem magazynów. 

Z rynku doszły do nas słuchy o rozpoczęciu zbiorów jęczmienia, jednak ostatnie opady 

deszczu wydłużyły wegetację, wobec czego mniejsza liczba rolników zdecydowała się na 

wjazd kombajnami w pola. Czytaj dalej… 

Więcej ziemi dla rolników - nowy projekt KOWR 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 08.07.2021 |  

„Więcej ziemi dla rolników” to centralny system informatyczny katalogujący zasób 

państwowej ziemi. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa podjęta w MRiRW. 

– Więcej ziemi dla rolników to jeden z elementów Polskiego Ładu dla rolnictwa, który 

zapowiadał premier Mateusz Morawiecki – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi 

Grzegorz Puda przedstawiając wspólnie z p.o. dyrektora generalnego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzatą Gośniowską–Kolą informacje na temat 

zakończenia I etapu prac nad nowym projektem KOWR. Czytaj dalej… 

 

Jaka przyszłość nasiennictwa w UE? 
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 08.07.2021 | Fot. AK 

Trwają konsultacje w sprawie nowych przepisów UE dotyczących roślinnego i leśnego 

materiału rozmnożeniowego. Cel jest taki by przepisy te były bardziej ujednolicone we 

wszystkich krajach członkowskich i jednocześnie dostosowane do  celów politycznych 

Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska przygotowała dokument Inception 

Impact Assesment dotyczący dostosowania prawodawstwa UE w zakresie materiału 

przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego do celów 

politycznych Zielonego Ładu i związanych z nim strategii „Od pola do stołu” oraz unijnej 

strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Czytaj dalej… 

Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe PROW - tylko do poniedziałku 
Farmer.pl | Autor: PAP | 10.07.2021 |  

W poniedziałek, 12 lipca mija ostateczny termin składania wniosków o przyznanie 

płatności bezpośrednich i obszarowych PROW za 2021 r. - przypomina Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można składać wyłącznie w 

formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 

Do 18 czerwca 2021 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 1,257 mln rolników - 

dodano. Agencja zwróciła uwagę, że w tym roku nie wysyłała i nie przyjmuje wniosków 

w formie papierowej. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Rynek zbóż - żniwa najwcześniej za miesiąc 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 05.07.2021 |  

Mniejszy ruch na rynku zbożowym spowodowany jest zdecydowanie niższą podażą 

zbóż, których wyjechały z Polski w tym sezonie ogromne ilości. Pod wpływem 

przewidywanej aktywności eksportu w kolejnym sezonie są stabilne bieżące ceny i 

prognozy ekspertów rynkowych. 

Ceny pszenicy na czwartkowym zamknięciu w kontraktach wrześniowych na Matifie 

były takie same jak przed tygodniem. Notowania wynosiły 204,50 euro/t. Złotówka jest 

nieco tylko mocniejsza, bo za jedno euro płacimy już 4,52 złotego. Eksporterzy 

wygaszają na chwilę swoją aktywność, a Polska znów spadła w unijnym eksporcie na 3 

miejsce. Nasz pozaunijny eksport pszenicy do dnia 13.06 2021 r., a więc przez 50 tygodni tego sezonu wyniósł 3,12 

mln t. Znów wyprzedzili nas Niemcy (3,49 mln t) i pierwsza Francja (7,20 mln t). W nowym sezonie może nas 

prześcignąć obecnie goniąca nas Litwa i zdecydowanie Rumunia, która wróci do gry na eksportowy rynek. 

Polska zdecydowanie więcej zbóż eksportuje także na rynek unijny. Cały eksport zbóż z Polski (dane przychodzą z 

opóźnieniem i obejmują okres 10 miesięcy bieżacego sezonu, a więc do końca kwietnia) wyniósł 7,97 mln t, w 

poprzednim też mocnym handlowo sezonie było to 5,95 mln t. W tym sezonie do końca kwietnia wyjechało z Polski 

3,59 mln t pszenicy, 1,28 mln t żyta, 0,97 mln t pszenżyta, 1,57 mln t kukurydzy, 397 tys. t jęczmienia i 166 tys. t 

owsa. Eksperci twierdzą, że w nowym sezonie popyt na zboża na międzynarodowych rynkach nadal będzie duży. 

Obecnie krajowy rynek powoli zaczyna zamierać. Skupy wywożą ostatnie partie towaru i sprzątają magazyny. 

Zaczyna się tradycyjny okres dezynsekcji magazynów i przygotowań do nowych zbiorów. Na aktualne ceny zbóż 

wpływa to chłodząco, bo choć ruch w zbożach jest niewielki i większość firm ceny pozostawią bez zmian, to pszenica 

już wolno zaczyna tanieć, bo niektórzy skupujący wystawiają ceny już pod kątem nowego sezonu. Czy nie za 

wcześnie? Żniwa według prognoz będą nie wcześniej niż za miesiąc. 

– Za 2-3 tygodnie możemy zacząć liczyć na pierwsze dostawy jęczmienia ozimego. Rzepak będzie chyba jeszcze o 

tydzień później – mówi przedstawiciel firmy skupowej z Wielkopolski. Natomiast znajomy z branży młynarskiej 

wskazuje, że jeszcze stary towar się pojawia, można kupić nawet kilkusettonowe partie pszenicy. 

– Jeśli jeszcze rolnicy chcą przywozić, to szkoda mieszać w cenach – dopowiada. I rzeczywiście większość skupujących 

w swych cennikach jeszcze nie miesza, a delikatnie tanieje jedynie pszenica. Obecnie pszenica konsumpcyjna w 

skupach kosztuje 900– 950 zł/t, ale są już zajawki nowych cen 800–870 zł/t. Pszenica paszowa jest skupowana po 

880–930 zł/t. Pojawiają się także ceny 800–860 zł/t, raczej pod kątem nowych zbiorów albo, gdyby ktoś do takiego 

skupu zabłądził. 

Ceny na nowe zbiory szykują się wysokie. Prognozy ekspertów zgromadzonych na III Ogólnopolskiej Giełdzie 

Rzepaczano-Zbożowej wskazują na najbardziej prawdopodobny korytarz cen pszenicy 800–900 zł/t, zależnie od 

regionu i odległości od portu. Żyto aktualnie jest stabilne cenowo, skupy najczęściej płacą 680–750 zł/t, te wyższe 

ceny proponują młyny. Na ścianie zachodniej możemy także dostać 810 zł/t. Jęczmień jest aktualnie o 10 zł/t tańszy 

niż przed tygodniem, bo trwa odliczanie do nowego jęczmienia. Pierwszy polski pojawi się zapewne za ok. 2 tygodnie, 

ale wcześniej może być już dostępny jęczmień czeski i słowacki. Na krajowym rynku stary jęczmień jest skupowany 

najczęściej po 780–850 zł/t. Widoczne są jednak tańsze oferty 700–730 zł/t. Pszenżyto także nieco potaniało, ale za 

to pojawiło się kilka ekstremalnie wysokich ofert. W skupie dominują ceny 800– 850 zł/t, jednak można także 

otrzymać 900, a nawet 930 zł/t. Cena kukurydzy na razie się utrzymuje, najczęstsze propozycje wynoszą 950–1050 

zł/t, mamy też ofertę po 1080 zł/t.  

Zamknij > 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową  
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UE – porozumienie polityczne w sprawie nowej WPR: sprawiedliwsza, bardziej 

ekologiczna, bardziej elastyczna 
www.3trzy3.pl | 02.07.2021 |  

Wstępne porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w 

sprawie nowej wspólnej polityki rolnej wprowadza sprawiedliwszą, bardziej 

ekologiczną, bardziej przyjazną zwierzętom i elastyczną WPR. 

Sprawiedliwsza WPR 

• Po raz pierwszy WPR będzie zawierała warunkowość społeczną, co oznacza, że 

beneficjenci WPR będą musieli przestrzegać elementów europejskiego prawa 

socjalnego i prawa pracy, aby otrzymać fundusze WPR. 

• Redystrybucja wsparcia dochodu będzie obowiązkowa. Państwa członkowskie 

dokonają redystrybucji co najmniej 10% z korzyścią dla mniejszych gospodarstw i muszą opisać w swoim 

planie strategicznym, jak planują to zrobić. 

• Wsparcie dla młodych rolników będzie miało nowy obowiązkowy minimalny poziom 3% budżetów państw 

członkowskich na wsparcie dochodów młodych rolników w ramach WPR (rolnicy do 40 roku życia). Może to 

obejmować wsparcie dochodu, pomoc inwestycyjną lub pomoc na rozpoczęcie działalności dla młodych 

rolników. 

Zielona WPR 

Nowa WPR będzie wspierać przejście na bardziej zrównoważone rolnictwo o zwiększonych ambicjach dotyczących 

klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt. 

 

• Spójność z Europejskim Zielonym Ładem: Nowa WPR w pełni zintegruje unijne prawodawstwo środowiskowe 

i klimatyczne. Plany WPR przyczynią się do realizacji celów strategii „od pola do stołu” i strategii 

bioróżnorodności i zostaną zaktualizowane, aby uwzględnić zmiany w prawodawstwie dotyczącym klimatu i 

środowiska wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. 

• Warunek: minimalne wymogi, które muszą spełnić beneficjenci WPR, aby otrzymać wsparcie, są obecnie 

bardziej ambitne. Na przykład w każdym gospodarstwie co najmniej 3% gruntów ornych będzie 

przeznaczone na bioróżnorodność i elementy nieprodukcyjne, z możliwością otrzymania wsparcia za 

pośrednictwem ekoprogramów na osiągnięcie 7% . Wszystkie tereny podmokłe i torfowiska będą chronione. 

• Ekoschematy będą obowiązkowo oferowane przez państwa członkowskie. Ten nowy dobrowolny instrument 

będzie nagradzał rolników za wdrażanie praktyk przyjaznych dla klimatu i środowiska (rolnictwo ekologiczne, 

agroekologia, zintegrowana ochrona przed szkodnikami itp.), a także za poprawę dobrostanu zwierząt. 

Państwa członkowskie muszą przeznaczyć co najmniej 25% swojego budżetu na wsparcie dochodów na 

ekoprogramy, co daje łącznie 48 miliardów euro budżetu na płatności bezpośrednie. 

• Co najmniej 35% funduszy na rozwój obszarów wiejskich zostanie przeznaczonych na zobowiązania rolno-

środowiskowe, które promują praktyki w zakresie ochrony środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. 

• Budżet WPR musi mieć znaczny wkład w ogólne wydatki Unii na klimat. Aby zapewnić realistyczne i rzetelne 

obliczenia, do 2025 r. Komisja zaproponuje nowe, zróżnicowane podejście, które wykracza poza istniejące 

metody. 

WPR bardziej elastyczna 

Nowa WPR wprowadza nowy sposób pracy, w którym każde państwo członkowskie opracuje krajowy plan 

strategiczny WPR opisujący, w jaki sposób cele WPR oraz cele Zielonego Ładu opisane w strategiach „od pola do 

stołu” i różnorodności biologicznej zostaną osiągnięte. 

Ponadto nowa WPR koncentruje się na wydajności dzięki: 
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• Prostszym zasadom na poziomie UE. 

• Rocznych sprawozdaniach z wyników, które państwa członkowskie mają przedkładać Komisji od 2024 r., 

uzupełnione corocznym spotkaniem przeglądowym. 

• Komisja dokona przeglądu realizacji planów strategicznych WPR w 2025 i 2027 r., po czym, w razie potrzeby, 

wystosuje do państw członkowskich wniosek o podjęcie działań przez Komisję. 

• Zestaw wspólnych wskaźników służących do monitorowania wdrażania WPR i oceny realizacji planów 

strategicznych WPR. 

Wzmocnienie pozycji rolników w konkurencyjnym sektorze rolno-spożywczym 

• Nowa WPR zachowuje ogólną orientację rynkową, a unijne gospodarstwa rolne działają zgodnie z sygnałami 

rynkowymi, a jednocześnie wykorzystują możliwości wynikające z handlu poza UE. 

• Wzmacnia również pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności poprzez rozszerzenie możliwości łączenia 

sił przez rolników, w tym poprzez pewne wyjątki od prawa konkurencji. 

• Nowa rezerwa rolna zostanie wprowadzona w celu finansowania środków rynkowych w czasach kryzysów, z 

rocznym budżetem wynoszącym co najmniej 450 mln euro. 

Zamknij > 

25 czerwca 2021/ EC/ UE https://ec.europa.eu/commission/ 
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Producenci zbóż prognozują sytuację w sezonie 2020/2021 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 02.07.2021 | fot. shutterstock 

Po okresie dobrych cen weszliśmy w spadki i podczas żniw będzie pewnie jeszcze gorzej 

- ocenia sytuację na rynku zbóż Zbigniew Kaszuba z Krajowej Federacji Producentów 

Zbóż. Z jakimi jeszcze wyzwaniami będzie się musiał zmierzyć rynek? 

Pod koniec czerwca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca, 

podczas którego podsumowano m.in. obecną sytuację rynkową w krajach Unii 

Europejskiej oraz przedstawiono prognozy plonów i zbiorów w UE w bieżącym sezonie. 

Jaki będzie sezon 2021/2022? 

Według opinii przekazanej przez ekspertów, w Europie sytuacja będzie stabilna. Ogólne prognozy są dobre, przy 

czym we Francji zbiory zapowiadane są na poziomie znacznie lepszym niż przed rokiem. W przypadku Polski - jak 

podkreślono w czasie spotkania - decydujące dla zbiorów będą najbliższe dni, ponieważ susza właśnie pokazuje 

swoje złe skutki. Zbiory będą z pewnością niższe, niż w zakończonym sezonie, ale trzeba pamiętać, że był on 

rekordowy - zaznaczono. 

W minionym sezonie wyeksportowaliśmy po niezłych cenach prawie 8 mln t. zbóż. - W tym roku miało być także 

dobrze, a nawet bardzo dobrze, jednak susza i upały, które są za nami, zrobiły spore spustoszenie na polach, tym 

bardziej, że wegetacja była znacznie opóźniona i rośliny nie zaczęły przed nią nalewać ziarna. Opady, które wreszcie 

przyszły, były nierówne i nie wszędzie wystąpiły. Zbiory będą więc niższe ok. 10% i nie przekroczą 30 mln ton łącznie 

z kukurydzą. Średnia w UE będzie podobna, jak sezon wcześniej, głównie za sprawą dobrych plonów w Niemczech i 

Francji – ocenił w czasie spotkania Copa-Cogeca Zbigniew Kaszuba z Krajowej Federacji Producentów Zbóż, ekspert 

Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. 

Ceny w dół, koszty w górę 

Obecnie na giełdach można zaobserwować spadki cen zbóż, które zdaniem producentów ziarna nie mają 

fundamentalnych podstaw. Zapasy w UE nie są bowiem duże wobec stabilnej konsumpcji i dużego eksportu. 

- Ale jakimś dziwny trafem ceny teraz spadają. Może to kwestia funduszy inwestycyjnych. Po okresie dobrych cen 

weszliśmy w spadki i podczas żniw będzie pewnie jeszcze gorzej - prognozuje Kaszuba. 

A wszystko to przy gwałtownie rosnących kosztach produkcji spowodowanych m. in. wzrostem cen nawozów. Nie 

sprzyjają temu m.in. sankcje nałożone na Białoruś przez Unię Europejską, gdyż w ich efekcie drożeją nawozy 

fosforowe. 

Strach przed skutkami Zielonego Ładu 

Jak wynika z przekazanej mediom informacji, uczestnicy posiedzenia grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca z 

niepokojem patrzą w przyszłość. Europejski Zielony Ład oraz strategia „Od pola do stołu” budzi duży niepokój 

unijnych producentów zbóż… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/producenci-zboz-prognozuja-sytuacje-w-sezonie-2020-2021,108824.html
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Prognozy rekordowych zbiorów kukurydzy i słabych zbiorów pszenicy w Polsce 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 06.07.2021 |  

Komisja Europejska w najnowszym raporcie dokonała korekt produkcji zbóż w Polsce. 

Zmiany (m/m) w opublikowanych w końcówce czerwca prognozach wynikają z dużych 

roszad w areale zasiewów i niewielkich korekt oczekiwanej wydajności średniej. 

Mniejsze niż jeszcze miesiąc temu plony oczekiwane są dla pszenicy, szacowane teraz 

na 4,73 t/ha. Jednocześnie podniesiona została wydajność średnia żyta, pszenżyta, 

jęczmienia i zbóż z "grupy pozostałe". W porównaniu z doskonałym 2020 rokiem 

wszystkie uprawiane u nas zboża powinny plonować od 3,4% do nawet 10,6% gorzej. 

Duże zmiany dotyczą areału zasiewów 

KE mocno podniosła swoje szacunki obszaru zasiewów kukurydzy. Areał upraw tego zboża podniesiono o 1/4 w 

stosunku do prognozy sprzed miesiąca, do rekordowych 898 tys. ha. Oznaczać to będzie skok o 50% w porównaniu z 

2020 rokiem. Wzrósł mocno (m/m) też areał upraw pszenżyta i żyta (po o 9%). 

Wspomniane korekty w górę areału odbyły się kosztem pszenicy (-19% m/m) i grupy "pozostałe zboża" (-36% m/m). 

Konsekwencją korekt areału i plonowania są oczekiwane rekordowe zbiory kukurydzy i słabe pszenicy. 

KE obniżyła aż o 1/5 (do tylko 9,54 mln ton) swoje wcześniejsze prognozy tegorocznych zbiorów pszenicy w naszym 

kraju. Oznaczać to będzie produkcję pszenicy o blisko 15% poniżej średniej 5-letniej. W tym samym czasie o 1/4 

(m/m) podniesiono prognozę zbiorów kukurydzy, do rekordowych 5,71 mln ton. Byłby to skok o 41% w stosunku do 

średniej z 5 lat. 

Źródło: Andrzej Bąk, www.ewgt.com.pl 

Zamknij > 

 

  

http://www.ewgt.com.pl/
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: obniżki średnich stawek sięgają 

kilkunastu zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 06.07.2021 |  

W aktualnych notowaniach cen zbóż, oleistych i strączkowych dominują obniżki. Ceny 

spadły od kilkudziesięciu groszy do kilkunastu złotych za tonę. Największy spadek 

średniej ceny (od ostatniego, piątkowego notowania) dotyczy jęczmienia paszowego (-

15,23 zł/t) oraz pszenicy paszowej (-13,67 zł/t). 

Obniżce uległy także średnie stawki za pszenicę konsumpcyjną (-6,51 zł/t), groch (-6,00 

zł/t), jęczmień konsumpcyjny (-5,42 zł/t), żyto konsumpcyjne (-3,50 zł/t), rzepak (-1,08 

zł/t) i żyto paszowe (-0,52 zł/t). Podwyżkę w naszym zestawieniu wykazała średnia cena 

kukurydzy (+6,86 zł/t) oraz pszenżyta (+0,84 zł/t). 

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 06.07.2021 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.  Podana cena kukurydzy dotyczy ziarna suchego. 

Zamknij > 
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Susza w 16 województwach, czy deszcze nawalne poprawią sytuację? 
Farmer.pl |  Autor: AK | 06.07.2021 | Fot. A. Kobus 

Jak raportuje IUNG – PIB w okresie sześciodekadowym 1 maja – 30 czerwiec br. na 

terenie kraju wystąpiło dalsze zwiększenie się zasięgu suszy rolniczej. Obecnie 

stwierdzono ją w 16 województwach kraju. 

• Suszę zanotowano w zbożach jarych, rzepaku oraz rzepiku na terenie 750 gmin. 

• Na terenie 398 gmin zanotowano także suszę w zbożach ozimych. 

• W 258 gminach odnotowano także suszę w uprawach strączkowych, kukurydzy na 

kiszonkę oraz na ziarno. 

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego 

bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach 

aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. 

 

Źródło: IUNG-PIB Puławy 

 

Jak czytamy w raporcie w piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2021 roku średnia wartość 

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

ujemna, wynosiła -101 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 7 mm w 

stosunku do poprzedniego okresu (21 IV-20 VI). 

Gdzie jest największa susza? 
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Największy deficyt wody notowany był na obszarze: Równiny Gryfickiej, Białogardzkiej, Nowogardzkiej, Wysoczyźnie 

Łobeskiej Pojezierzu Drawskim i Ińskim oraz na Wysoczyźnie Polanowskiej, Pojezierzu Bytowskim i Pojezierzu 

Kaszubskim od -170 do -219 mm. Mniejsze niedobry wody notowano w południowej części Niziny 

Południowowielkopolskiej, Wzniesieniach Południowomazowieckich, Pojezierzu Mrągowskim i Ełckim, Polesiu 

Zachodnim, oraz Równinie Tarnobrzeskiej od -150 do -169 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były 

mniejsze od -50 mm do -150 mm. 

Susza szczególnie dotyka zboża jare 

W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2021 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród 

upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 750 gminach (30,28% gmin Polski). W tej samej liczbie 

gmin suszę zanotowano w uprawach rzepaku i rzepiku. 

Suszę notowano również w uprawach zbóż ozimych. Notowano ją w 398 gminach (16,07% gmin Polski),. Suszę 

notowano na obszarze 4,63% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 2,4 punktu procentowego względem 

poprzedniego okresu raportowania). 

Suszę stwierdzono także w innych uprawach 

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach roślin strączkowych. W tych uprawach notowano ją w 258 gminach 

(10,42% gmin Polski). Susza wystąpiła na obszarze 3,14% gruntów ornych kraju. Odnotowano ją także w uprawach 

kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę. Sytuacja taka dotyczy 258 gmin (10,42% gmin Polski). Suszę w tych uprawach 

notowano na obszarze 2,18% gruntów ornych kraju. 

Suszę stwierdzono również w uprawach krzewów owocowych, truskawek oraz warzyw gruntowych. 

Gdzie największy niedobór wody? 

Jak czytamy w opracowaniu najnowszego raportu suszowego, zdecydowanie największe niedobory wody 

odnotowano w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim oraz w województwie warmińsko-mazurskim w 

których susza wystąpiła aż w 11 uprawach… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/susza-w-16-wojewodztwach-czy-deszcze-nawalne-poprawia-sytuacje,108898.html
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OECD i FAO: Prognoza wzrostu globalnej produkcji rolnej o 1,4 proc. rocznie 
Farmer.pl |  Autor: JK | 06.07.2021 | Fot. Shutterstock 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacja Narodów 

Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowały prognozę dla 

światowego rolnictwa na lata 2021-2030. 

Eksperci zakładają, że w nadchodzącej dekadzie światowa produkcja rolna będzie rosła 

o 1,4 proc. rocznie, a dodatkowe zbiory będą osiągane głównie w krajach rozwijających 

się i o niskich dochodach. Według raportu postęp w sektorze rolnym będzie w dużej 

mierze oparty na lepszym dostępie do funduszy i inwestycjach w technologię, 

infrastrukturę i szkolenia rolnicze, które zwiększą wydajność. 

Produkcja roślinna - zadecyduje wzrost plonów 

Inwestycje, które poprawiają zbiory i zarządzanie gospodarstwem, spowodują wzrost globalnej produkcji roślinnej. 

Zakładając, że przejście na bardziej intensywne systemy produkcji będzie kontynuowane w ciągu następnej dekady. 

Prognozy pokazują, że 87 proc. szacowanego wzrostu światowej produkcji roślinnej zostanie osiągnięte dzięki 

zwiększeniu plonów, 7 proc. na skutek wyższej intensywności uprawy i tylko 6 proc. z ekspansji powierzchnia 

uprawna. Regionalne różnice w plonach prawdopodobnie będą się nadal zmniejszać w ciągu następnej dekady, 

ponieważ oczekuje się, że zbiory głównych produktów rolnych w Indiach i Afryce Subsaharyjskiej wzrosną dzięki 

lepiej dostosowanym nasionom i ulepszonym metodom uprawy. 

Produkcja zwierzęca - wzrost przez innowacje 

Według OECD i FAO, podobnie jak produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i rybna wygeneruje dużą część 

prognozowanego 14 proc. wzrostu dzięki poprawie wydajności. Jednak w krajach rozwijających się i krajach o niskich 

dochodach, zgodnie z prognozami, wzrost liczby ludności również znacząco przyczyni się do wzrostu produkcji 

zwierzęcej. Poprawę produktywności w hodowli zwierząt osiągnie się przede wszystkim dzięki bardziej intensywnym 

metodom żywienia, udoskonaleniom genetycznym i lepszym metodom hodowli. Obie organizacje oczekują się, że 

produkcja akwakultury w 2027 r. przekroczy połowy ryb i do 2030 r. będzie stanowić 52 proc. całkowitej produkcji 

ryb. 

Spowolnienie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa 

W prognozie podkreślono, że rolnictwo w dużym stopniu przyczynia się do zmiany klimatu. Jest jednak 

prawdopodobne, że emisyjność produkcji rolnej zmniejszy się w następnej dekadzie, ponieważ przewiduje się, że 

bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa będą rosnąć wolniej niż produkcja rolna. Niemniej jednak 

szacuje się, że globalne emisje gazów cieplarnianych z sektora rolnego wzrosną o 4 proc. w ciągu najbliższych 

dziesięciu lat. Eksperci dostrzegają znacznie wolniejszy wzrost branży biopaliwowej niż w poprzednich dwóch 

dekadach. Oczekują, też, że udział surowców roślinnych stosowany do produkcji biopaliw zmniejszy się w przypadku 

najważniejszych surowców, z wyjątkiem trzciny cukrowej. 

Korekty cen w górę w ciągu pierwszych pięciu lat 

W przypadku prognoz cenowych prognoza uwzględnia trendy w światowej konsumpcji i produkcji towarów rolnych 

w oparciu o oczekiwane warunki rynkowe. Międzynarodowe ceny większości surowców wzrosły w drugiej połowie 

2020 r., przede wszystkim z powodu silnego popytu na pasze w Chinach i spowolnienia globalnego wzrostu 

produkcji. Należy, zatem oczekiwać, że korekta nastąpi w pierwszych pięciu latach horyzontu projekcji. Zgodnie z tym 

ogólna sytuacja na rynku, czyli wzrost produktywności i osłabienie wzrostu popytu, powinny doprowadzić do 

nieznacznego spadku cen realnych. 

Zwiększy się ilość dostępnej żywności na osobę 

Oczekuje się, że ilość dostępnej żywności na osobę wzrośnie średnio na całym świecie w ciągu najbliższych dziesięciu 

o 4 proc. lat i osiągnie 3025 kcal dziennie w 2030 roku. Jednak ta globalna średnia przesłania różnice między 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  18 

regionami świata. Przewiduje się, że konsumenci w krajach o średnich dochodach najbardziej zwiększą spożycie 

żywności, podczas gdy odżywianie w krajach o niskich dochodach pozostanie w dużej mierze niezmienione. 

W nadchodzącej dekadzie można spodziewać się pewnych zmian w nawykach żywieniowych. W krajach o wysokim 

dochodzie spożycie białka zwierzęcego na mieszkańca prawdopodobnie ulegnie stagnacji. W związku z rosnącą 

świadomością zdrowotną i ekologiczną należy oczekiwać, że spożycie mięsa per capita nie będzie dalej rosło, a 

konsumenci będą coraz częściej wybierać drób i nabiał zamiast mięsa czerwonego. W krajach o średnich dochodach 

prawdopodobnie utrzyma się preferencja dla produktów zwierzęcych i ryb… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/oecd-i-fao-prognoza-wzrostu-globalnej-produkcji-rolnej-o-1-4-proc-rocznie,108900.html
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Jak będą promowane ziarno zbóż i przetwory zbożowe w najbliższych latach? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 06.07.2021 | fot. A.Kozłowska 

O to jak będą promowane ziarno zbóż i przetwory zbożowe w najbliższych latach 

zapytaliśmy nowo powołanego przewodniczącego komisji zarządzającej Funduszem 

Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – Przemysława Bochata. 

1 czerwca minister rolnictwa powołał nowych członków komisji zarządzających 

dziewięcioma funduszami promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2021-2025. 

Przewodniczącym komisji zarządzającej Funduszem Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 

Zbożowych z został wybrany Przemysław Bochat, który reprezentuje w komisji Polski 

Związek Producentów Roślin Zbożowych. 

Zastępcami przewodniczącego zostali wybrani: Marian Sikora z Federacji Branżowych Związków Producentów 

Rolnych oraz Monika Piątkowska, Prezydent Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz 

czyli w skrócie - Izby Zbożowo-Paszowej. Sekretarzem komisji przez najbliższe 5 lat będzie Mieczysław Babalski, z 

firmy BioBabalscy, przedstawiciel rolników ekologicznych. 

W tym roku Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych ma do rozdysponowania - w celu realizacji 

założonej w ub. roku strategii promocyjnej - ok. 6,5 mln zł. Jak prognozuje Przemysław Bochat, na przyszły rok będzie 

to kwota na poziomie 8 mln zł. 

Jak idzie wydatkowanie zadekretowanych na rok bieżący kwot? 

- Niestety pandemia bardzo ograniczyła realizację zaplanowanych wcześniej na ten rok zadań promocyjnych, i to nie 

tylko w sektorze promocji zbóż i przetworów zbożowych – poinformował redakcję farmer.pl Przemysław Bochat, 

przewodniczący komisji zarządzającej zbożowym funduszem. – Wykonanie części programów zostało okrojone lub w 

ogóle przełożone w czasie. Na razie staramy się realizować przyjętą we wrześniu ub. roku jeszcze przez poprzedni 

skład komisji strategię, a równocześnie podjęliśmy pracę nad nowym dokumentem, który będzie obowiązywać w 

2022 r. Nowa strategia siłą rzeczy będzie w pewnym zakresie kontynuacją poprzedniej, ale będzie ona urealniona ze 

względu właśnie na skutki pandemii i wnioski z niej wyciągnięte – dodał. 

- Przede wszystkim będziemy kładli nacisk na inne, niż dotychczas kanały informacyjne, które pozwolą nam 

skutecznie dotrzeć do klientów i konsumentów ziarna zbóż i przetworów zbożowych, czego efektem będzie – jak się 

spodziewamy - większy popyt i co za tym idzie zadowalający wymiar ekonomiczny, czyli w skrócie dobra cena dla 

rolników – stwierdził w rozmowie z farmer.pl Przemysław Bochat. 

- Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że w tym zbożowym łańcuchu zależności zadowoleni powinni też być przetwórcy – 

tak więc spodziewam się sytuacji konfliktu interesów między rolnikami a przetwórcami, ale mam nadzieję, że 

będziemy się w ramach komisji zarządzającej dobrze dogadywać, żeby wyważyć pewne sprawy i w ramach tej 

promocji znajdować złoty środek między zaspokojeniem tych najważniejszych potrzeb, czyli dochodowości rolników, 

a zadowoleniem przetwórców – dodał. 

- Kolejna bardzo ważna sprawa to będziemy starali się zachować równowagę, jeśli chodzi o promocję produktów 

zbożowych wytwarzanych konwencjonalnie w stosunku do ekologii. Zdajemy sobie sprawę, że produkcja ekologiczna 

to bardzo fajny rynek, że się rozwija i jest bardzo ważna, ale też musimy mieć świadomość, że jednak większość 

zboża, które powstaje w naszym kraju i które musimy sprzedać w dobrej cenie to jest zboże produkowane metodami 

konwencjonalnymi – przyznał Przemysław Bochat… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/jak-beda-promowane-ziarno-zboz-i-przetwory-zbozowe-w-najblizszych-latach,108907.html
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Które spółki nie dokonały wyłączeń z dzierżawionych gruntów? I co dalej z tą ziemią? 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 05.07.2021 | Foto: GT 

Rolniczy samorząd domaga się od KOWR danych na temat wielkich gospodarstw, które 

nie dokonały ustawowych wyłączeń 30 procent gruntów rolnych dzierżawionych z 

zasobów państwa. Czy ta ziemia wróci do zasobu? 

Jak dowiadujemy się z opublikowanego komunikatu, 2 lipca 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił 

się do Dyrektor Generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Małgorzaty 

Gośniewskiej-Kola, o informacje dotyczące egzekwowania art. 4 ustawy z 16 września 

2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Chodzi o postanowienia dotyczącego tzw. 

wyłączeń 30% gruntów z dużych areałów państwowych gruntów dzierżawionych przez spółki.  

KRIR wnioskował do KOWR przede wszystkim o przedstawienie w układzie wojewódzkim wykazu gruntów, których 

dzierżawcy podlegają ustawie i nie wyłączyli 30%, a których dzierżawy kończą się w 2023 i 2024 r. Jak czytamy w 

uzasadnieniu pisma: "Do samorządu rolniczego docierają informacje o lokalnych inicjatywach politycznych 

zmierzających do wydzielenia gruntów z gospodarstw dzierżawiących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, które nie wyłączyły 30% z dzierżaw, a ich termin upływa w 2023 lub 2024 roku. Organizowane są spotkania 

rolników z lokalnymi działaczami politycznymi, podczas których obiecuje się rolnikom, że po wygaśnięciu umów 

dzierżawy, będą wydzierżawiane grunty z takich gospodarstw."… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/finanse/ktore-spolki-nie-dokonaly-wylaczen-z-dzierzawionych-gruntow-i-co-dalej-z-ta-ziemia,108867.html
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Copa i Cogeca prognozują wyższe zbiory zbóż i nasion oleistych 
Farmer.pl | Autor: JK | 06.07.2021 | Fot. Shutterstock 

Po trudnym roku 2020 w UE, Copa i Cogeca prognozują lepsze wyniki zbiorów w 2021 

roku. Zarówno w przypadku zbóż jak i nasion roślin oleistych mają być one również 

wyższe od średniej pięcioletniej. 

W opublikowanej pierwszej prognozie Copa i Cogeca przewidywany jest wzrost zbiorów 

zbóż w UE-27 o 1,6 proc. do 292,42 mln ton, w wyniku wzrostu zasiewów do 52,10 mln 

hektarów (+ 0,7 proc.) i lepszych perspektyw plonów niż w 2020 r. 

W przypadku pszenicy rozpoczęcie zbiorów będzie opóźnione o ponad tydzień ze 

względu na niskie wiosenne temperatury i nadmierną wilgotność w ostatnich 

tygodniach, co spowolniło rozwój roślin. 

Zbiory pszenicy miękkiej mogą osiągnąć 130 mln ton (+7 proc.), podczas gdy produkcja zbóż jarych ma spaść o 5,4 

proc. w przypadku jęczmienia, o 4,9 proc. w przypadku owsa, o 4 proc. w przypadku żyta i o 0,8 proc. w przypadku 

kukurydzy. Niższe zasiewy skompensowane wzrostem całkowitej powierzchni pszenicy (+4,7 proc.). 

Copa-Cogeca oczekuje, że zbiory nasion oleistych mają wzrosnąć o 8,9 proc. do 30,12 mln ton, pomimo spadku 

zasiewów o 1,3 proc. 

Zbiory rzepaku mają osiągnąć 16,75 mln ton (+2,7 proc.), podczas gdy produkcja słonecznika ma znacznie wzrosnąć 

do ponad 10 mln ton (+17,4 proc.), a soi do prawie 3 mln ton (+20,2 proc.). 

Pedro Gallardo, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Roślin oleistych i wysokobiałkowych, stwierdził, że powierzchnia 

uprawy rzepaku w UE-27 wynosi 5,33 mln hektarów, czyli znacznie mniej (-7,6 proc.) niż średnia z 5 lat - 5,77 mln 

hektarów… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/copa-i-cogeca-prognozuja-wyzsze-zbiory-zboz-i-nasion-oleistych,108890.html
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W sezonie 2021/2022 Rosja powinna wyeksportować ponad 38 mln ton pszenicy 
Farmer.pl Autor: JK | 06.07.2021 | Fot.pixabay.com 

Eksperci SovEcon zrewidowali w górę prognozę rosyjskiego eksportu pszenicy w sezonie 

2021/2022 o 1,8 mln ton do 38,4 mln ton. 

Zmiany w prognozie spowodowane były wyższą prognozą produkcji pszenicy w Rosji w 

2021 r. Wyniosła ona 84,6 mln ton, czyli o 2,1 mln ton więcej w porównaniu z 

poprzednią prognozą. 

Eksperci wyjaśnili, że zaktualizowana prognoza opiera się na oczekiwanym efekcie cła 

wpływającego na eksport pszenicy przez cały sezon. Zamknij > 
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Ceny jęczmienia ozimego w Niemczech drastycznie spadają 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Martyna Frątczak | 07.07.2021 | 

W Niemczech rozpoczęły się właśnie zbiory jęczmienia ozimego. Równocześnie jego 

ceny zaczęły drastycznie spadać. W porcie eksportowym w Hamburgu w tym tygodniu 

oferowano tylko 182 euro za tonę jęczmienia ozimego – aż o 68 euro mniej niż pod 

koniec czerwca. 

W niektórych miejscach na wschodzie i południowym zachodzie Niemiec jęczmień jest 

już gotowy do zbiorów. Na jego wczesne dojrzewanie w tym roku pozwolił brak opadów 

w czerwcu, z temperaturami przekraczającymi okresowo 30 st. C. 

Obecne prognozy zakładają, że w tym roku zbiory jęczmienia ozimego w Niemczech 

będą nieco większe niż w roku ubiegłym. Według niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego rolnicy zbiorą w 

tym roku około 9 mln ton jęczmienia ozimego – w zeszłym roku zebrali 8,8 mln ton. 

Ceny jęczmienia spadły o 60 euro 

Ceny jęczmienia ozimego w czerwcu, przed rozpoczęciem żniw, były bardzo wysokie. Wynikało to z dwóch powodów: 

dużego zapotrzebowania na zboża paszowe przez zbiorami oraz całkiem dobrych cen eksportowych. Port eksportowy 

w Hamburgu podał pod koniec czerwca ceny hurtowe w wysokości 240 euro za tonę jęczmienia ozimego. Tydzień 

wcześniej oferował 246 euro za tonę – co wynikało z zaległych zobowiązań eksportowych. 

Ceny dla jęczmienia ozimego z nowych zbiorów drastycznie spadły. W Hamburgu w tym tygodniu oferowano tylko 

182 euro za tonę, czyli o 68 euro mniej niż pod koniec czerwca. W innych regionach Niemiec obserwuje się podobny 

spadek cen. W Mannheim, na południowo-zachodniej giełdzie zbożowej, ceny za jęczmień z nowych zbiorów 

wynoszą 175 do 180 euro za tonę – to także o dobre 60 euro mniej niż oferowano w połowie czerwca. 

Duże zbiory we Francji obniżają ceny jęczmienia 

Zbiory jęczmienia ozimego rozpoczęły się również we Francji. Analitycy z FranceAgrimer zakładają, że tegoroczne 

zbiory będą tam znacznie większe niż w roku poprzednim – wyniosą 7,7 mln ton, a więc o 1,24 mln ton więcej niż w 

roku 2020. Francuskie zbiory w zeszłym roku były szczególnie złe ze względu na fatalną pogodę. 

Dobre tegoroczne zbiory będą wynikiem powiększenia powierzchni upraw i korzystniejszych warunków 

klimatycznych. Dzięki temu Francja wkracza na rynek krajowy i eksportowy ze znacznie większymi zbiorami 

jęczmienia. Duża jego część prawdopodobnie trafi do Chin, z którymi Francja zawarła już kontrakt na dostawę zboża. 

Da to możliwość niemieckim i innym europejskim eksporterom na sprzedaż jęczmienia do innych regionów. 

We francuskim porcie eksportowym Rouen ceny za jęczmień pod koniec czerwca wynosiły około 210 euro za tonę, a 

więc o 15-20 euro mniej niż dwa tygodnie wcześniej. Obecna cena dla jęczmienia ozimego z nowych zbiorów jest w 

Rouen wyższa niż w Niemczech ze względu na dobre perspektywy eksportowe i wynosi 195 euro za tonę. Zdaniem 

analityków będzie jednak spadać. 

Źródło : Agrarheute 

Zamknij > 
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Krajowe skupy zbóż czekają na żniwa 
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska | 07.07.2021 | fot. shutterstock 

Krajowe skupy zbóż w większości wyhamowały z handlem i niecierpliwie oczekują żniw. 

Wartość płodów rolnych spadła, ale i tak jest ona wyższa niż w zeszłym roku o tej porze. 

Jakie ceny są proponowane rolnikom za surowce z nowych zbiorów? 

Zarówno rolnicy jak i firmy zajmujące się handlem zbóżami niecierpliwie wyczekują 

żniw. Niektóre przedsiębiorstwa wstrzymały skup, by zająć się sprzątaniem magazynów. 

Z rynku doszły do nas słuchy o rozpoczęciu zbiorów jęczmienia, jednak ostatnie opady 

deszczu wydłużyły wegetację, wobec czego mniejsza liczba rolników zdecydowała się na 

wjazd kombajnami w pola. Warto wspomnieć, że pomimo spadku cen wartość 

kontraktów na tegoroczne zbiory jest i tak znacznie wyższa niż w roku ubiegłym o analogicznej porze. Przypomnijmy - 

w lipcu 2020 roku cena pszenicy konsumpcyjnej oscylowała wokół 650 zł/t, wartość pszenżyta wahała się między 500 

a 600 zł/t, natomiast rzepak kupowano za ok. 1600 zł/t. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 7 lipca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

postawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. – skup wstrzymany do żniw. 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 900, 

- żyto konsumpcyjne – 650. 

Osadkowski S.A. – sprzątanie magazynów. 

De Heus – Skup wstrzymany do czasu zbioru jęczmienia ozimego. 

- pszenica paszowa – 900, 

- pszenżyto – 780, 

- jęczmień paszowy – 850, 

- kukurydza sucha – 950, 

- owies – 600, 

- groch – 1150, 

- bobik – 1150. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 880. 

Młyn-Pol – skup wstrzymany. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna – 790 stary zbiór, 770 nowy zbiór; 

- pszenica paszowa – 770stary zbiór, 710 nowy zbiór; 

- pszenżyto – 745 stary zbiór, 670 nowy zbiór; 

- żyto paszowe – 670 stary zbiór, 570 nowy zbiór; 

- żyto konsumpcyjne – 680 stary zbiór, 580 nowy zbiór; 
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- jęczmień konsumpcyjny – 745 stary zbiór, 640 nowy zbiór; 

- rzepak – 2250 stary zbiór, 2100 nowy zbiór; 

- kukurydza mokra - 500 nowy zbiór, 

- kukurydza sucha – 970 stary zbiór, 750 nowy zbiór; 

- owies – 450 stary zbiór, 

- groch – 930 stary zbiór, 

- bobik – 1050 stary zbiór, 

- łubin – 1090 stary zbiór. 

Gołańcz Piast - skup wstrzymany. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o. 

- pszenica konsumpcyjna – 820, 

- żyto konsumpcyjne – 620. 

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice – skup wstrzymany. 

Elewator Jabłowo 

Nowe zbiory: 

- pszenica konsumpcyjna – 810, 

- pszenżyto – 710, 

- żyto konsumpcyjne – 610, 

- jęczmień paszowy – 740, 

- rzepak – 2250, 

- kukurydza mokra - 550, 

- kukurydza sucha – 780, 

- groch – 920, 

- łubin - 1020. 

Agrito 

- pszenica konsumpcyjna - 860 stary zbiór, 780 nowy zbiór; 

- pszenica paszowa - 840 stary zbiór, 760 nowy zbiór; 

- pszenżyto - 670 nowy zbiór; 

- żyto paszowe – 570 nowy zbiór; 

- jęczmień konsumpcja - 680 nowy zbiór; 

- rzepak - 2080 nowy zbiór; 

- kukurydza mokra - 530 nowy zbiór; 

- kukurydza sucha - 950 stary zbiór; 
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- owies - 530 nowy zbiór. 

AgroAs 

- pszenica konsumpcyjna – 770 stary zbiór, 745-750 nowy zbiór; 

- pszenica paszowa - 750 stary zbiór; 

- pszenżyto – 660 nowy zbiór; 

- jęczmień paszowy – 660 nowy zbiór; 

- rzepak – 2150 nowy zbiór; 

- kukurydza mokra - 490 nowy zbiór; 

- kukurydza sucha – 890 stary zbiór. 

Elewarr Bielsk Podlaski – skup wstrzymany. 

Street retail 

- rzepak – 2500 stary zbiór… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/krajowe-skupy-zboz-czekaja-na-zniwa,108947.html
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Więcej ziemi dla rolników - nowy projekt KOWR 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 08.07.2021 |  

„Więcej ziemi dla rolników” to centralny system informatyczny katalogujący zasób 

państwowej ziemi. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa podjęta w MRiRW. 

– Więcej ziemi dla rolników to jeden z elementów Polskiego Ładu dla rolnictwa, który 

zapowiadał premier Mateusz Morawiecki – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi 

Grzegorz Puda przedstawiając wspólnie z p.o. dyrektora generalnego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzatą Gośniowską–Kolą informacje na temat 

zakończenia I etapu prac nad nowym projektem KOWR. 

– Dotrzymujemy słowa. Po raz pierwszy każdy rolnik będzie mógł zobaczyć pełną bazę i 

uzyskać wiedzę, gdzie są wolne grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – powiedział minister Puda. 

Minister dodał, że specjalna przeglądarka udostępniona została na internetowej stronie KOWR oraz na platformie 

eRolnik. 

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że w Zasobie znajduje się 1,4 mln gruntów, z czego 200 tys. jest jeszcze do 

rozdysponowania poprzez dzierżawę lub zakup w drodze przetargu. 

O funkcjonalności nowego systemu mówiła dyrektor KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola, która podkreśliła, że wciąż 

trwają konsultacje, a narzędzie to będzie na bieżaco udoskonalane. 

Uruchomienie przeglądarki to pierwszy etap prac nad projektem „Więcej ziemi dla rolników”. Kolejnym będzie 

uruchomienie nowej funkcjonalności przeglądarki – prezentacja graficzna na własnej platformie geolokalizacyjnej lub 

w oparciu o integrację z narzędziami takimi, jak w geoportalu. 

Źródło: MRiRW 

Zamknij > 
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Jaka przyszłość nasiennictwa w UE? 
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 08.07.2021 | Fot. AK 

Trwają konsultacje w sprawie nowych przepisów UE dotyczących roślinnego i leśnego 

materiału rozmnożeniowego. Cel jest taki by przepisy te były bardziej ujednolicone we 

wszystkich krajach członkowskich i jednocześnie dostosowane do  celów politycznych 

Europejskiego Zielonego Ładu. 

Komisja Europejska przygotowała dokument Inception Impact Assesment dotyczący 

dostosowania prawodawstwa UE w zakresie materiału przeznaczonego do reprodukcji 

roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego do celów politycznych Zielonego Ładu i 

związanych z nim strategii „Od pola do stołu” oraz unijnej strategii na rzecz 

bioróżnorodności 2030. 

Ta zmiana ma na celu: 

1. dostosowanie prawodawstwa UE dotyczącego materiału roślinnego i rozmnożeniowego do celów 

politycznych Zielonego Ładu i jego gospodarstw rolnych, bioróżnorodności, adaptacji do klimatu, strategii 

cyfrowych i leśnych, 

2. wspierać rozwój techniczny, zrównoważone i odporne na zmiany klimatu systemy rolno-spożywcze i lasy 

oraz chronić bioróżnorodność i zasoby genetyczne roślin i lasów 

3. usunąć bariery w handlu na jednolitym rynku. 

Komisja podejmuje działania na rzecz lepszego dostosowania przepisów dotyczących roślinnego i leśnego materiału 

rozmnożeniowego do celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „od pola do stołu”, różnorodności 

biologicznej i adaptacji do klimatu… 

Zamknij > 

Link do pełnego artykułu 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/jaka-przyszlosc-nasiennictwa-w-ue,108983.html
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Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe PROW - tylko do poniedziałku 
Farmer.pl | Autor: PAP | 10.07.2021 |  

W poniedziałek, 12 lipca mija ostateczny termin składania wniosków o przyznanie 

płatności bezpośrednich i obszarowych PROW za 2021 r. - przypomina Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można składać wyłącznie w 

formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 

Do 18 czerwca 2021 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 1,257 mln rolników - 

dodano. 

Agencja zwróciła uwagę, że w tym roku nie wysyłała i nie przyjmuje wniosków w formie 

papierowej. 

-Rolnicy, którzy w 2020 r. składali +Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku 

o przyznanie płatności złożonego w roku 2019+, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej 

korzystając z aplikacji eWniosekPlus - wyjaśniono. 

Na stronie internetowej ARiMR oprócz aplikacji eWniosekPlus dostępna jest instrukcja wypełniania wniosku, filmy 

instruktażowe oraz zakładka z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Do dyspozycji jest też bezpłatny 

numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00). 

Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia technicznego 

udzielają - jak zapewniono - pracownicy biur powiatowych Agencji. ARiMR zaleca, by, ze względu na ograniczenia 

wprowadzone w związku z pandemią, planujący odwiedzić jej placówki umówili się telefonicznie na konkretny termin 

(numery telefonów do poszczególnych biur powiatowych można znaleźć na podstronie https://www.arimr.gov.pl/o-

arimr/oddzialy-regionalne.html). 

Jak przypomniano, podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych 

PROW za 2021 r. upłynął 17 czerwca. Kto nie zdążył złożyć go w tym terminie, będzie miał obniżone należne płatności 

o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa 12 lipca br. 

Zamknij > 

 

 

 


