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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 2 sierpnia 2021 

 

 

 

PSZENICA KONSUMPCYJNA ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 833,00  Średnia cena zł/t: 619,43  Średnia cena zł/t: 710,42  Średnia cena zł/t: 535,00  

MIN - MAX: 750,00 - 920,00  MIN - MAX: 500,00 - 680,00  MIN - MAX: 600,00 - 900,00  MIN - MAX: 500,00 - 620,00  

    

    
PSZENICA PASZOWA ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 775,63  Średnia cena zł/t: 599,20  Średnia cena zł/t: 701,52  Średnia cena zł/t: 681,17  

MIN - MAX: 680,00 - 880,00  MIN - MAX: 500,00 - 670,00  MIN - MAX: 590,00 - 780,00  MIN - MAX: 600,00 - 760,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 961,82  Średnia cena zł/t: 900,00  Średnia cena zł/t: 978,57  Średnia cena zł/t: 947,50  

MIN - MAX: 880,00 - 1 040,00  MIN - MAX: 850,00 - 950,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 140,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 000,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 327,17  Średnia cena zł/t: 928,00  Średnia cena zł/l: 1,52 Średnia cena zł/kg: 4,71 

MIN - MAX: 2 120,00 - 2 400,00  MIN - MAX: 820,00 - 1 000,00  MIN - MAX: 1,49 - 1,58 MIN - MAX: 4,00 – 5,40 

    

    

MATF Pszenica  
223,25 €/t 

MATF Kukurydza  
211,25 €/t 
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Ministerstwo poświadcza na piśmie: można dokonywać zbiorów przed złożeniem wniosku 

w aplikacji 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 27.07.2021 |  

Resort rolnictwa nie widzi żadnych przeszkód w dokonywaniu zbiorów plonów przed 

złożeniem przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie szkód w aplikacji. Wnioski 

o oszacowanie szkód mogą być składane do dnia 15 października niezależnie od okresu 

potwierdzenia suszy w raportach z monitoringu suszy.  

Czytaj dalej… 

 

 

Coraz lepsze prognozy dla zbiorów zbóż 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 27.07.2021 |  

W lipcowej prognozie eksperci Strategie Grains podnieśli swoje szacunki produkcji 

głównych zbóż w UE w sezonie 2021/22. W przypadku pszenicy miękkiej, z 

oczekiwanych w czerwcu 131,1 mln ton obecna prognoza zbiorów wzrosła do 133,0 mln 

ton (118,8 mln ton w sezonie 2020/21). Powierzchnia uprawy pszenicy miękkiej 

szacowana jest na 21,7 mln ha (21,9 mln ha w czerwcu) i 20,6 mln ha w sezonie 

2020/21). 

Czytaj dalej… 

 

Powodzie niszczą uprawy pszenicy w Chinach. To może mieć wpływ na rynki światowe 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 27.07.2021 |  

Chiny zmagają się z poważnymi powodziami. Szczególnie dotknięty klęską jest 

najważniejszy region upraw pszenicy, Henan. Uszkodzenia infrastruktury – w tym pól i 

silosów – są ogromne. Analitycy rolni spodziewają się większego popytu importowego 

na pszenicę i kukurydzę ze strony Państwa Środka. Sytuacja powodziowa w Chinach 

może mieć znaczący wpływ na światowe zapotrzebowanie na zboże. Ulewne deszcze 

we wschodnich Chinach już kosztowały wiele istnień ludzkich i spowodowały rozległe 

szkody majątkowe. Szczególnie mocno ucierpiała prowincja Henan, największy region 

uprawy pszenicy w Chinach. Czytaj dalej… 

Izba Zbożowo-Paszowa: Trwają żniwa jęczmienia ozimego 
Farmer.pl |  Autor: PAP | 27.07.2021 | fot. AK 

W wielu regionach kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego. W związku z opóźnioną 

wegetacją i nawracającymi deszczami, żniwa przebiegają wolniej niż w poprzednich 

latach - informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

Najbardziej zaawansowane są zbiory jęczmienia ozimego na południowym-zachodzie 

kraju, gdzie dobiegają już one końca. Dotychczas zbierane ziarno charakteryzuje się 

słabą gęstością, (poniżej 60 kg/hl); plony kształtują się w przedziale 5,5-7,0 ton z 

hektara. Czytaj dalej… 
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Ile trzeba zapłacić za prasowanie słomy? 
Farmer.pl | Autor: Adam Ładowski | 27.07.2021 | fot. archiwum 

Nie każde gospodarstwo dysponuje prasą, więc skoro żniwa już rozpoczęte, pojawia się 

popyt na usługi tą maszyną. Ile trzeba zapłacić za prasowanie słomy w tym roku? I czy 

niższa cena za balot oznacza tańszy zbiór? 

To, ile trzeba zapłacić za prasowanie słomy, zależy od kilku czynników. Przede 

wszystkim jak duże bele: 120, 140, 150 cm? Jaki rodzaj prasy? Jaka masa balotu? 

Czytaj dalej… 

 

Żniwa 2021: Delikatny spadek cen zbóż 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 27.07.2021 | fot. Shutterstock 

Trwają zbiory zarówno rzepaku, ale też i zbóż - już praktycznie wszystkich gatunków. 

Wraz z ich postępem w firmach skupowych można zaobserwować nieznaczny, ale 

jednak spadek cen zbóż. 

Rolnicy skarżą się, że nie udaje im się zebrać tyle ile wcześniej zakładali. Waga 

weryfikuje wszystko. Jest też problem z jakością ziarna. Przebieg pogody podczas 

dojrzewania ziarna, a więc znaczne opady deszczu, przyczyniły się do częstego 

wylegania łanu, jak również do czernienia kłosów, lub nawet porastania ziarna. Czytaj 

dalej… 

Jęczmień nie wymłaca się z ości? Co zrobić? 
Farmer.pl | Autor: Tomasz Kuchta | 27.07.2021 | fot. Tomasz Kuchta 

W zależności od rejonu kraju małe żniwa jęczmienia ozimego albo trwają, albo lada 

moment się rozpoczną. Rolnicy informują nas, iż sporym problemem jest czyste 

wymłócenie ziarna. Jak sobie z tym poradzić? Jęczmień ozimy jest tym zbożem, które 

często sprawia najwięcej problemów przy zbiorze. Wszystkiemu winne są ości, które 

często ciężko oddzielają się od ziarniaków. Problematyczny zbiór jęczmienia. Ziarno 

jęczmienia jest w przeważającej mierze wykorzystywane na cele spożywcze oraz 

browarnicze, stąd jego czystość jest kluczowym aspektem. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: średnia stawka za rzepak wzrasta o 

blisko 20 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał  | 28.07.2021 |  

Od minionego poniedziałku na rynku skupu zbóż (nowe zbiory) ceny zmieniły się tylko 

nieznacznie. Korekty w cennikach miały wymiar kosmetyczny, choć warto odnotować 

wzrost średniej stawki za żyto konsumpcyjne (+6,43 zł/t). Inaczej jest w przypadku 

rzepaku, który w tym czasie zyskał na przeciętnej wartości +19,47 zł/t. Równie okazały 

wzrost odnotowaliśmy w przypadku średniej ceny skupu grochu konsumpcyjnego 

(+18,04 zł/t).  Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w 

dniu 28.07.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej…  
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Wielkopolskie żniwa w pełni. Plony na razie niższe o ok. 30% 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 28.07.2021 |  

- Obecnie zbiory zbóż w Wielkopolsce nabrały rumieńców.  Jęczmienie i żyta są w 

zasadzie skoszone, rzepaki prawie, a obecnie rolnicy koszą pszenicę i przymierzają się 

do zbiorów pszenżyta. Szacuje się, że zebrano ok. 40% zbóż – informuje Wielkopolska 

Izba Rolnicza. - Plony jak na razie są niższe o ok. 30% niż zazwyczaj. W przypadku 

rzepaku zbiory wynoszą ok. 2,8-3,2  t/ ha, jęczmień w zależności od rodzaju gleby od 3,5 

t na słabszych glebach do 7 t/ha na glebach o lepszej klasie bonitacyjnej. Pszenica i 

pszenżyto – plony podobnie jak w przypadku jęczmienia  w zależności od rodzaju i klasy 

gleby od 4,5 do nawet 7,5 t/ha. Czytaj dalej… 

Uważajcie przy zakupach maszyn w internecie. Kolejny oszust zatrzymany 
Agropolska.pl | Autor : DK | 28.07.2021 | Foto_KMP Leszno 

Na trzy miesiące trafił - póki co - do aresztu 27-latek, który wystawiał w internecie 

ogłoszenia o sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych, nie posiadając ich. 

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej 

Policji w Lesznie (woj. wielkopolskie) ustalili i zatrzymali młodego mężczyznę, który 

oszukiwał ludzi w "sieci". 

Oferował na różnych portalach aukcyjnych do sprzedaży ciągniki i maszyny rolnicze, 

których nigdy nie posiadał. Czytaj dalej… 

Drobne ziarno. Plony zbóż jednak rozczarowują? 
Farmer.pl |  Autor: Anna Kobus | 28.07.2021 | Fot. A. Kobus 

Coraz więcej rolników, którym udało się już zebrać zboża ozime jest rozczarowanych 

uzyskanym wynikiem. Pomimo względnie dobrego stanu upraw, jaki notowany był w 

czasie wegetacji (regiony bez wyraźnej suszy), wymłacane ziarno nie jest dorodne. W 

rezultacie rolnicy uzyskują plon niższy od oczekiwanego. 

Pomijając fakt popełnienia poważnych błędów agrotechnicznych (plantacje nadmiernie 

rozkrzewione, niedożywione, położone na zbyt słabych stanowiskach o 

nieuregulowanym pH itp.), trudno o wskazanie konkretnej przyczyny, dlaczego ziarno 

nie jest dorodne. Czytaj dalej… 

Niemcy: 1,7 mln hektarów ziemi należy do grup korporacyjnych 
Farmer.pl | Autor: JK | 28.07.2021 | Fot. Shutterstock 

Spośród około 2200 grup przedsiębiorstw, w których gestii znajduje się łącznie ponad 

3740 gospodarstw rolnych, 36,5 proc. było zarządzanych przez rolniczego „lidera 

grupy”, a ponad 58 proc. przez grupy przedsiębiorstw z pozarolniczym liderem grupy. 

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), ponad 11 proc. gruntów rolnych w 

Niemczech jest kontrolowanych przez grupy kapitałowe. Ponad 1/3 gospodarstw 

rolnych w grupach przedsiębiorstw. Zdecydowana większość z nich znajduje się w 

nowych krajach związkowych. Czytaj dalej…  
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Hiszpania wprowadzi górny limit płatności bezpośrednich 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 29.07.2021 |  

Aby stworzyć bardziej sprawiedliwy podział premii rolnych i mieć więcej pieniędzy na 

środki ochrony środowiska, Hiszpania zamierza wprowadzić górny limit na płatności 

bezpośrednie opiewający na 100 000 euro. 

Nie będzie jednolitej stawki ryczałtowej. Nowa reforma rolna jest wdrażana w Hiszpanii. 

W przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, rząd w Madrycie planuje wprowadzić 

górny limit płatności bezpośrednich. Minister rolnictwa Luis Planas ogłosił, że żadne 

gospodarstwo nie może otrzymać więcej niż 100 000 euro. Czytaj dalej… 

 

W nowej WPR od 10 ha gruntów ornych wymagane będą 3 uprawy 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 29.07.2021 | fot. MonikaP z Pixabay 

Obowiązek zmianowania upraw będzie od 2023 roku dotyczył gospodarstw większych 

niż 10 ha gruntów ornych, które poprowadzą trzy uprawy. 

Jak już pisaliśmy, w nowej WPR szykują się zmiany związane z normami dobrej kultury 

rolnej (GAEC – skrót od angielskiego Good Agriculture and Environmental Conditions, 

czyli: Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska). 

Spełnienie wymogów normy GAEC 9 w nowej WPR po 2023 roku ma realizować się 

przez wyłączenia 4 proc. gruntów ornych z uprawy. Czytaj dalej… 

To ile w końcu jest na nowe dopłaty? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 29.07.2021 | fot. kalhh z Pixabay 

W nowej WPR będzie na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 32 159 mln euro (z 

Funduszem Odbudowy), w kończącej się siedmiolatce było 32 089,2 mln euro. 

Podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi padło pytanie o ostateczne 

uzgodnienia dotyczące puli na płatności bezpośrednie w nowej WPR. 

Czytaj dalej… 

 

 

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w sąsiednich krajach 
Farmer.pl | Autor: JK | 30.07.2021 | Fot. Shutterstock 

Aktualne ceny podstawowych produktów rolnych otrzymywane przez producentów na 

Ukrainie i w sąsiadujących z Polską landach niemieckich. Notowania pochodzą z 

niemieckiego i ukraińskiego ministerstwa rolnictwa. 

Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę produktów 

rolnych, w nawiasie średnia cena w 29 tygodniu 2021 r. 

Brandenburgia: Pszenica jakościowa 193-200 (197) Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Ministerstwo poświadcza na piśmie: można dokonywać zbiorów przed złożeniem wniosku 

w aplikacji 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 27.07.2021 |  

Resort rolnictwa nie widzi żadnych przeszkód w dokonywaniu zbiorów plonów przed 

złożeniem przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie szkód w aplikacji. Wnioski 

o oszacowanie szkód mogą być składane do dnia 15 października niezależnie od okresu 

potwierdzenia suszy w raportach z monitoringu suszy. 

O pisemne stanowisko w tej sprawie samorząd rolniczy poprosił ministerstwo 14 lipca 

2021 r. Jak dodatkowo informuje MRiRW, producenci rolni będą mogli składać wnioski 

o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w roku 

bieżącym suszy w aplikacji publicznej za kilka dni, po wyeliminowaniu w aplikacji 

problemu związanego z importowaniem działek z uprawami mieszanek zbóż jarych. 

Źródło: KRIR 

Zamknij > 
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Coraz lepsze prognozy dla zbiorów zbóż 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 27.07.2021 |  

W lipcowej prognozie eksperci Strategie Grains podnieśli swoje szacunki produkcji 

głównych zbóż w UE w sezonie 2021/22. W przypadku pszenicy miękkiej, z 

oczekiwanych w czerwcu 131,1 mln ton obecna prognoza zbiorów wzrosła do 133,0 mln 

ton (118,8 mln ton w sezonie 2020/21). Powierzchnia uprawy pszenicy miękkiej 

szacowana jest na 21,7 mln ha (21,9 mln ha w czerwcu) i 20,6 mln ha w sezonie 

2020/21). 

W przypadku jęczmienia prognoza wzrosła do 55,0 mln ton z 53,9 mln miesiąc 

wcześniej (55,4 mln ton rok temu). Podniesiona została też minimalnie prognoza 

tegorocznych zbiorów kukurydzy w UE, z 65,3 do 65,7 mln ton. 

Strategie Grains oczekuje, że eksport pszenicy miękkiej w tym sezonie wzrośnie do 31 mln ton (+2,4 mln ton od 

czerwca) w porównaniu do 26,9 mln ton w zakończonym sezonie. Eksport jęczmienia powinien wynieść 7,2 mln ton 

(+0,5 mln ton od czerwca), w porównaniu do 7,3 mln ton w poprzednim sezonie. 

Dla porównania, prognoza KE z 24 czerwca zakładała: 

- Pszenica miękka: 126,78 mln ton, eksport 30 mln ton; 

- Jęczmień: 53,96 mln ton, eksport 9,32 mln ton; 

- Kukurydza: 70,91 mln ton, eksport 3,58 mln ton. 

Źródło: Reuters, KE, Andrzej Bąk – eWGT 

Zamknij > 
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Powodzie niszczą uprawy pszenicy w Chinach. To może mieć wpływ na rynki światowe 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 27.07.2021 |  

Chiny zmagają się z poważnymi powodziami. Szczególnie dotknięty klęską jest 

najważniejszy region upraw pszenicy, Henan. Uszkodzenia infrastruktury – w tym pól i 

silosów – są ogromne. Analitycy rolni spodziewają się większego popytu importowego 

na pszenicę i kukurydzę ze strony Państwa Środka. 

Sytuacja powodziowa w Chinach może mieć znaczący wpływ na światowe 

zapotrzebowanie na zboże. Ulewne deszcze we wschodnich Chinach już kosztowały 

wiele istnień ludzkich i spowodowały rozległe szkody majątkowe. Szczególnie mocno 

ucierpiała prowincja Henan, największy region uprawy pszenicy w Chinach. 

Możliwość wystąpienia poważnych szkód podsycają pogłoski o nowych chińskich zakupach hurtowych na rynku 

pszenicy. W minionym sezonie Chińczycy kupili na światowym rynku około 10 mln ton pszenicy – więcej niż 

kiedykolwiek wcześniej. Ważnym dostawcą na rynek chiński, poza USA, była Francja. Jeszcze przed klęską powodzi, 

Chińczycy kupili spore ilości pszenicy i jęczmienia z nowych zbiorów we Francji. Do tej pory Departament Rolnictwa 

USA zakładał, że Chiny sprowadzą podobną ilość na nowy sezon, ale już teraz wiadomo, że import może być większy. 

Chińscy analitycy bagatelizują obawy rynków światowych  

Inni analitycy - w tym z samych Chin - sceptycznie odnoszą się do konsekwencji katastrofy powodziowej dla handlu 

zbożem. Zasiana w październiku ubiegłego roku, a zebrane między końcem maja i czerwca pszenica z Henan od 

dawna znajduje się w silosach. Nie jest jednak pewne, jakie szkody wielka woda wywołała w infrastrukturze do 

przechowywania ziarna. 

Z drugiej strony istnieją silne obawy przed poważnymi uszkodzeniami kukurydzy, orzeszków ziemnych i bawełny - 

donosi na Twitterze chińska firma analityczna Qingma Investment, która specjalizuje się w surowcach rolnych. 

Według amerykańskiego analityka Jacka Scoville'a, rynek coraz bardziej nerwowo reaguje na pogłoski o rosnącym 

popycie na pszenicę z Chin. Uważa się, że nieoczekiwany wzrost zainteresowania zakupami był również 

spowodowany poważną powodzią, która obecnie nęka wschodnie Chiny. 

Według doniesień chińskich mediów, tama Guojiaju w centralnej chińskiej prowincji Henan została częściowo 

przerwana przez napierająca wodę. - Stało się to, gdy Zhengzhou, stolica środkowego Henan, doświadczyła ulewnej 

burzy, która pobiła wszystkie historyczne rekordy, a zapora Guojiaju w pobliżu miasta zawaliła się – doniósł w 

tweecie chińska telewizja CGTN. Według wcześniejszych raportów chińska armia ostrzegała, że tama Yihetan w 

prowincji Henan „może w każdej chwili zawalić się” po tym, jak została poważnie uszkodzona przez gwałtowne 

burze. Władze chińskie wydały najwyższe ostrzeżenie pogodowe dla centralnej prowincji Henan, ponieważ ulewne 

deszcze doprowadziły już do ewakuacji mieszkańców z zalanych budynków. Według chińskich źródeł, opady są 

najobfitsze od 60 lat, a w Zhengzhou średnie roczne opady odnotowano w ciągu zaledwie trzech dni. Zalany system 

metra w Zhengzhou został zamknięty, a setki lotów odwołanych. 

Według władz prowincji, do wtorkowego popołudnia ewakuowano ponad 10 000 osób. Ostrzegano, że poziom wody 

w 16 zbiornikach w regionie podniósł się do niebezpiecznego poziomu, a powodzie zniszczyły już tysiące hektarów 

gruntów ornych. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Izba Zbożowo-Paszowa: Trwają żniwa jęczmienia ozimego 
Farmer.pl |  Autor: PAP | 27.07.2021 | fot. AK 

W wielu regionach kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego. W związku z opóźnioną 

wegetacją i nawracającymi deszczami, żniwa przebiegają wolniej niż w poprzednich 

latach - informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

Najbardziej zaawansowane są zbiory jęczmienia ozimego na południowym-zachodzie 

kraju, gdzie dobiegają już one końca. Dotychczas zbierane ziarno charakteryzuje się 

słabą gęstością, (poniżej 60 kg/hl); plony kształtują się w przedziale 5,5-7,0 ton z 

hektara. 

Eksperci Izby zwracają uwagę, że wraz z postępami prac żniwnych i zbiorami z lepszych 

stanowisk, parametry i plony ziarna powinny być lepsze. 

W związku z poprawą warunków pogodowych, zbiory rzepaku ozimego w kraju powinny ruszyć na dobre w ostatnim 

tygodniu lipca. W tym samym czasie rozpoczną się zbiory pszenicy ozimej i pozostałych zbóż ozimych. 

Izba przewiduje, że łączne zbiory zbóż w 2021 roku mogą wynieść ponad 33,6 mln ton tj. nieco powyżej wielkości 

zbiorów osiągniętych w 2020 roku. Według danych GUS, zbiory zbóż ogółem w 2020 r. wyniosły 33,5 mln ton, o 16 

proc. więcej niż rok wcześniej i o 5 proc. więcej niż w rekordowym dotychczas roku 2014. 

Obecnie obroty ziarnem ze ubiegłorocznych zbiorów na krajowym rynku są coraz mniejsze. Nie ma zbyt wielu 

chętnych na drogie ziarno ze zbiorów 2020, zważywszy iż "wielkimi krokami zbliżają się żniwa". Sprzedający nie chcą 

zejść z cenami pszenicy poniżej 920 zł/t - zaznacza Izba. Droga jest też kukurydza, trzeba za nią zapłacić 920-980 zł za 

tonę. 

W połowie ubiegłego tygodnia, ceny ubiegłorocznego ziarna z dostawą przedstawiały się następująco: pszenica 

paszowa - 900-960 zł/t; żyto konsumpcyjne - 680-760 zł/t; jęczmień paszowy - 700-750 zł/t; pszenżyto - 750-840 zł/t; 

owies paszowy - 590-640 zł/t. 

Nieco tańszy jest jęczmień z tegorocznych zbiorów, w zależności od regionu kraju, przetwórcy i firmy handlowe 

oferują 680-750 zł/t za to ziarno z dostawą w lipcu/sierpniu br. 

Wysokie ceny jęczmienia notuje się na zachodzie kraju, w związku z tym, iż ziarno to cieszy się sporym popytem ze 

strony niemieckich podmiotów, którzy oferują 730-750 zł/t za jęczmień, z odbiorem w gospodarstwie. 

Ceny oferowane przez krajowych przetwórców i firmy handlowe za ziarno ze zbiorów 2021 roku z dostawą w 

lipcu/sierpniu/wrześniu br. są następujące: pszenica konsumpcyjna - 790-890 zł/t, pszenica paszowa - 780-840 zł/t, 

żyto paszowe - 590-675 zł/t, pszenżyto - 680-755 zł/t, jęczmień paszowy - 670-765 zł/t, kukurydza - 770-830 zł/t 

(dostawa IX-X). 

Według Izby, w lipcu br. eksport zbóż z kraju będzie śladowy. W portach w dalszym ciągu ładowane są jedynie 

niewielkie kilkutysięczne partie kukurydzy oraz pszenicy. Większego eksportu ziarna z kraju należy spodziewać się 

dopiero we wrześniu. 

Import zbóż na szerszą skalę nie jest opłacalny w związku ze zbyt wysokimi cenami na południu Europy - informuje 

Izba Zbożowo-Paszowa. 

Zamknij > 
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Ile trzeba zapłacić za prasowanie słomy? 
Farmer.pl | Autor: Adam Ładowski | 27.07.2021 | fot. archiwum 

Nie każde gospodarstwo dysponuje prasą, więc skoro żniwa już rozpoczęte, pojawia się 

popyt na usługi tą maszyną. Ile trzeba zapłacić za prasowanie słomy w tym roku? I czy 

niższa cena za balot oznacza tańszy zbiór? 

To, ile trzeba zapłacić za prasowanie słomy, zależy od kilku czynników. Przede 

wszystkim jak duże bele: 120, 140, 150 cm? Jaki rodzaj prasy? Jaka masa balotu? 

Na cenę usługi prasowania wpływa także często to, jaką słomę prasujemy oraz 

powierzchnia pola czy nawet dojazd sprzętu na pole.  

Wszystkie te czynniki powodują, że cena za usługę prasowania może być sprawą ustalaną indywidualnie i zależną od 

popytu na takie usługi w danym rejonie czy powiecie. W poniższym zestawieniu znajdziecie przykładowe średnie 

ceny usługi prasowania i ich lokalizację (w nawiasie powiat). 

Stawki za prasowanie słomy. Ile za balot? 

Woj. zachodniopomorskie 

- prasa rolująca, bela 120 cm - od 15 zł/szt. (powiat Białogard) 

- prasa rolująca, bela 150 cm -  23 zł/szt. (Szczecin) 

Woj. kujawsko-pomorskie 

- prasa rolująca, bela 120 cm - od 14 zł/szt. (Aleksandrów Kujawski) do 18 zł/szt. (Inowrocław) 

- prasa rolująca, 150 cm - od 20 zł/szt. (Grudziądz) do 24 zł/szt. (Brodnica) 

Woj. warmińsko-mazurskie 

- prasa rolująca, 120 cm - od 15 zł/szt. (Ostróda) 

- prasa rolująca, 150 cm - od 20 zł/szt. (Ostróda) do 26 zł/szt. (Giżycko)  

Woj. dolnośląskie 

- prasa rolująca, 120 cm - od 15 zł/szt. (Milicz) 

- prasa rolująca, 150 cm- od 20 zł/szt. (Głogów) do 27 zł/szt. (Świdnica) 

Woj. wielkopolskie 

- prasa rolująca, 120 cm - od 13 zł/szt. (Rawicz) 

- prasa rolująca, 150 cm - od 22 zł/szt. (Września) do 27 zł/szt. (Śrem) 

Woj. lubelskie 

- prasa rolująca, 150 cm - od 20 zł/szt. (Świdnik) do 25 zł/szt. (Kraśnik) 

Woj. mazowieckie 

- prasa rolująca, 150 cm - od 20 zł/szt. (Radom) do 27 zł/szt. (Warszawa) 

Woj. podlaskie 

- prasa rolująca, 130 cm - ok. 25 zł/szt. (Zambrów) 

- prasa rolująca, 150 cm - 30 zł/szt. (Zambrów) 
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Bela beli nierówna 

Jak widać, widełki cenowe stawek za prasowanie beli kształtują się podobnie na terenie kraju. Wyjątkiem w naszym 

zestawieniu jest Podlasie, ale tutaj usługodawcy podali nam cenę za mocno zbitą belę wykonaną prasą pasową, a 

według nich, balot z takiej prasy o średnicy 130 cm może ważyć nawet 350-380 kg, co może być wartością nawet 

dwukrotnie wyższą, jak w przypadku bel formowanych starymi prasami stałokomorowymi…… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/ile-trzeba-zaplacic-za-prasowanie-slomy,109502.html
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Żniwa 2021: Delikatny spadek cen zbóż 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 27.07.2021 | fot. Shutterstock 

Trwają zbiory zarówno rzepaku, ale też i zbóż - już praktycznie wszystkich gatunków. 

Wraz z ich postępem w firmach skupowych można zaobserwować nieznaczny, ale 

jednak spadek cen zbóż. 

Rolnicy skarżą się, że nie udaje im się zebrać tyle ile wcześniej zakładali. Waga 

weryfikuje wszystko. Jest też problem z jakością ziarna. Przebieg pogody podczas 

dojrzewania ziarna, a więc znaczne opady deszczu, przyczyniły się do częstego 

wylegania łanu, jak również do czernienia kłosów, lub nawet porastania ziarna.  

 

Ceny obecnie w firmach skupowych są bardzo zróżnicowane. Pszenica kosztuje od 720 do 880 zł/t netto, pszenżyto 

od 670 do 770 zł/t, żyto od 540 do 650 zł/t, jęczmień od 650 do 710 zł/t, a rzepak od 2200 do 2380 zł/t netto. 

Tymczasem pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu na MATIF kosztowała 212,00 euro/t (970 zł/t). A na CBOT 

w kontrakcie wrześniowym - 251,32 USD/t. Rzepak z kolei na giełdach wyceniany jest na MATIF w kontrakcie z 

dostawą w sierpniu na 532,00 euro/t (2434) zł/t, ). To o 40,9 proc. więcej niż o tej porze przed rokiem.  

Co może mieć wpływ na ceny surowców rolnych? Zdaniem Mirosława Marciniaka, niezależnego analityka rynków 

rolnych InfoGrain jest kilka czynników. 

- Aż 63% zasiewów amerykańskiej pszenicy jarej znajduje się w złej kondycji, czyli podobnie jak w roku 1988, kiedy 

nie zebrano pszenicy z 25% areału. Znaczące pogorszenie kondycji pszenicy jarej w ciągu miesiąca nastąpiło także w 

Kanadzie, gdzie firmy analityczne korygują szacunki zbiorów do 24-25 mln ton (vs 31.5 mln ton prognozowane przez 

USDA). Wraz ze wzrostem zaawansowania zbiorów pszenicy w Rosji spada wydajność. Średni plon z już zebranych 8.5 

mln ha jest niższy niż przed rokiem, a nie rozpoczęto jeszcze zbiorów pszenicy jarej, która od początku wegetacji 

zmaga się z upałami i brakiem opadów. Nadmiar opadów na zachodzie Europy stanowi poważne zagrożenie dla 

jakości pszenicy, zwłaszcza we Francji i Niemczech. W pierwszym przypadku już mówi się o zwiększonym udziale 

pszenicy paszowej nawet do 35%. A w prognozach wciąż opady deszczu – informuje Marciniak. W Polsce jest 

problem z gęstością i wyrównaniem ziarna, co może utrudnić eksport pszenicy w bieżącym sezonie. 

Ceny surowców rolnych 2021 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 27 lipca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

postawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 800. 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 850 stary/nowy zbiór, 

- żyto konsumpcyjne – 650 stary/nowy zbiór. 

Osadkowski S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 800, 

- pszenica paszowa – 780, 

- jęczmień paszowy – 650, 

- rzepak – 2370. 

De Heus 
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- pszenica paszowa – 800, 

- pszenżyto – 720, 

- jęczmień paszowy – 680. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 800, 

- żyto konsumpcyjne - 600, 

- jęczmień konsumpcyjna - 700. 

Młyn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 780, 

- pszenica paszowa – 720, 

- rzepak - 2250. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna – 820-840; 

- pszenica paszowa – 800; 

- pszenżyto – 710; 

- żyto paszowe – 610; 

- żyto konsumpcyjne – 630-650; 

- jęczmień konsumpcyjny – 710; 

- rzepak – 2260-2340 (w zależności od terminu realizacji); 

- kukurydza sucha – 900; 

- owies – 500, 

- groch – 1000, 

- bobik – 1000, 

- łubin – 1000. 

Gołańcz Piast 

- pszenica paszowa – 800, 

- jęczmień paszowy - 680-690, 

- rzepak - 2350-2360. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o. 

- pszenica konsumpcyjna – 850, 

- żyto konsumpcyjne – 620. 

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice 

- pszenica konsumpcyjna - 805-825, 
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- pszenica paszowa – 785, 

- pszenżyto – 700, 

- żyto paszowe – 580, 

- żyto konsumpcyjne – 620, 

- jęczmień konsumpcyjny – 700, 

- jęczmień paszowy – 670, 

- rzepak – 2290. 

Agrito 

- pszenica konsumpcyjna – 810, 

- pszenica paszowa – 790, 

- pszenżyto – 690, 

- żyto paszowe – 580, 

- żyto konsumpcyjne – 600, 

- jęczmień konsumpcyjny – 690, 

- jęczmień paszowy – 670, 

- rzepak – 2310, 

- kukurydza sucha – 900, 

- owies – 530. 

AgroAs 

- pszenica konsumpcyjna – 790, 

- pszenica paszowa – 760, 

- pszenżyto – 670, 

- żyto paszowe – 540, 

- żyto konsumpcyjne – 560, 

- jęczmień konsumpcyjny – 670, 

- jęczmień paszowy – 635, 

- rzepak – 2300, 

- kukurydza sucha – 880, 

- owies – 540. 

Street retail 

- rzepak – 2300……. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/zniwa-2021-delikatny-spadek-cen-zboz,109564.html
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Jęczmień nie wymłaca się z ości? Co zrobić? 
Farmer.pl | Autor: Tomasz Kuchta | 27.07.2021 | fot. Tomasz Kuchta 

W zależności od rejonu kraju małe żniwa jęczmienia ozimego albo trwają, albo lada 

moment się rozpoczną. Rolnicy informują nas, iż sporym problemem jest czyste 

wymłócenie ziarna. Jak sobie z tym poradzić? 

Jęczmień ozimy jest tym zbożem, które często sprawia najwięcej problemów przy 

zbiorze. Wszystkiemu winne są ości, które często ciężko oddzielają się od ziarniaków. 

Problematyczny zbiór jęczmienia. Ziarno jęczmienia jest w przeważającej mierze 

wykorzystywane na cele spożywcze oraz browarnicze, stąd jego czystość jest 

kluczowym aspektem. 

- W zeszłym roku miałem ogromny problem z czystym wymłóceniem jęczmienia. Do tego stopnia, że gdy 

przyjechałem na skup i wysypałem przyczepę, to ziarno zawiesiło się na kratownicy osłaniającej kosz przyjęciowy. 

Skupujący poinformował mnie wówczas, że z takim towarem mam się więcej nie pojawiać na jego skupie, a cena 

została mocno obniżona – tłumaczy rolnik z okolic Opatowa, w woj. świętokrzyskim. 

Co więcej, oprócz utraty wartości handlowej, ziarniaki z ościami mogą generować większe straty przy omłocie, gdyż 

stosunkowo łatwo przyczepiają się do słomy i wylatują tyłem kombajnu. 

Oceń stan młocarni 

Wraz z przebiegiem kombajnu zużyciu ulegają cepy bębna młócącego oraz klepisko. Oba te elementy z czasem 

ścierają się, stając się przy tym bardziej owalnymi, a szczelina między nimi ulega powiększeniu, co finalnie 

doprowadza do spadku jakości omłotu. 

 

Wyeksploatowane cepy stają się półokrągłe, przez co ziarno traktowane jest zbyt łagodnie fot. Tomasz Kuchta 
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Szczególnie w przypadku zbioru jęczmienia dobry stan młocarni będzie gwarantem prawidłowego oczyszczenia 

ziarna z ości. 

- Przed sezonem dokonałem wymiany cepów na bębnie młócącym oraz oddałem klepisko do regeneracji. Efekt jest 

taki, że obecnie zbierany jęczmień ozimy jest właściwie krystalicznie czysty - ości występują naprawdę sporadycznie – 

dodaje rozmówca. 

Jak ustawić kombajn? 

Widząc w zbiorniku ziarno z dużym udziałem ości, doświadczeni kombajniści w pierwszej kolejności rekomendują 

zmniejszenie szczeliny na klepisku, przez co zboże traktowane jest agresywniej przez elementy młocarni, co 

najczęściej skutecznie poprawia jakość omłotu… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/jeczmien-nie-wymlaca-sie-z-osci-co-zrobic,109522.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: średnia stawka za rzepak wzrasta o 

blisko 20 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał  | 28.07.2021 |  

Od minionego poniedziałku na rynku skupu zbóż (nowe zbiory) ceny zmieniły się tylko 

nieznacznie. Korekty w cennikach miały wymiar kosmetyczny, choć warto odnotować 

wzrost średniej stawki za żyto konsumpcyjne (+6,43 zł/t). Inaczej jest w przypadku 

rzepaku, który w tym czasie zyskał na przeciętnej wartości +19,47 zł/t. Równie okazały 

wzrost odnotowaliśmy w przypadku średniej ceny skupu grochu konsumpcyjnego 

(+18,04 zł/t).  

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

28.07.2021 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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Wielkopolskie żniwa w pełni. Plony na razie niższe o ok. 30% 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 28.07.2021 |  

- Obecnie zbiory zbóż w Wielkopolsce nabrały rumieńców.  Jęczmienie i żyta są w 

zasadzie skoszone, rzepaki prawie, a obecnie rolnicy koszą pszenicę i przymierzają się 

do zbiorów pszenżyta. Szacuje się, że zebrano ok. 40% zbóż – informuje Wielkopolska 

Izba Rolnicza. 

- Plony jak na razie są niższe o ok. 30% niż zazwyczaj. W przypadku rzepaku zbiory 

wynoszą ok. 2,8-3,2  t/ ha, jęczmień w zależności od rodzaju gleby od 3,5 t na słabszych 

glebach do 7 t/ha na glebach o lepszej klasie bonitacyjnej. Pszenica i pszenżyto – plony 

podobnie jak w przypadku jęczmienia  w zależności od rodzaju i klasy gleby od 4,5 do 

nawet 7,5 t/ha – czytamy w komunikacie żniwnym wielkopolskiego samorządu rolniczego. 

Z informacji jakie Wielkopolska Izba Rolnicza zebrała, wynika, że najsłabiej plonuje żyto. W niektórych regionach 

województwa rolnicy zebrali ok., 1,5 – 2 t/ha. Niestety, z uwagi na sytuację pogodową, jakość ziaren jest 

nienajlepsza. Wiele ziaren jest niewyrośniętych, małych. Kłosy co prawda są wypełnione, ale małymi zaschniętymi  

ziarnami. Jest to efekt wcześniejszych bardzo wysokich temperatur przy jednoczesnym braku dostatecznej 

wilgotności, co spowodowało szybkie zatrzymanie wegetacji i zaschnięcie niewykształconych ziarniaków. Obecnie 

trwają również zbiory rzepaku ozimego. Z informacji podawanych od rolników można stwierdzić, że plony są 

zróżnicowane. 

- Pomimo wysokich cen w kieszeni rolnika zostanie tyle samo, co w roku ubiegłym lub mniej. Zadecydują o tym niższe 

plony, kiepska jakość ziarna oraz wyższe koszty produkcji. Producenci trzody chlewnej też mają o czym myśleć. 

Przepuszczanie drogiego zboża i pasz przez żołądek taniego tucznika może nie dawać oczekiwanego wzrostu wartości 

dodanej z produkcji rolniczej z gospodarstwa – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza. 

Źródło: WIR 
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Uważajcie przy zakupach maszyn w internecie. Kolejny oszust zatrzymany 
Agropolska.pl | Autor : DK | 28.07.2021 | Foto_KMP Leszno 

Na trzy miesiące trafił - póki co - do aresztu 27-latek, który wystawiał w internecie 

ogłoszenia o sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych, nie posiadając ich. 

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej 

Policji w Lesznie (woj. wielkopolskie) ustalili i zatrzymali młodego mężczyznę, który 

oszukiwał ludzi w "sieci". 

Oferował na różnych portalach aukcyjnych do sprzedaży ciągniki i maszyny rolnicze, 

których nigdy nie posiadał. 

- W rozmowach telefonicznych z potencjalnymi klientami informował ich, że ma na terenie Niemiec firmę zajmującą 

się sprzedażą maszyn rolniczych. Gdy klient był zainteresowany zakupem maszyny, mężczyzna żądał wpłaty zaliczki w 

kwocie kilkunastu tysięcy złotych, co zazwyczaj stanowiło około 10 proc. wartości pojazdu oferowanego do 

sprzedaży. Po przelaniu pieniędzy na konto, kontakt z wystawiającym ogłoszenie urywał się - wyjaśnia asp. sztab. 

Monika Żymełka, oficer prasowy leszczyńskiej KMP. 

Stróże prawa wkroczyli do mieszkania 27-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego i zatrzymali go. Usłyszał już 

zarzut oszustwa przy sprzedaży ciągnika rolniczego i wyłudzenia od 28-letniego pokrzywdzonego pieniędzy w kwocie 

12 tysięcy złotych. 

- Podczas przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego, policjanci zabezpieczyli pieniądze, telefony i komputery. 

Już dziś wiadomo, że pokrzywdzonych w sprawie może być więcej. Podejrzany był już w przeszłości notowany za 

podobne przestępstwa - wskazuje policjantka. 

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Lesznie zastosował wobec 27-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w 

postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. 
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Drobne ziarno. Plony zbóż jednak rozczarowują? 
Farmer.pl |  Autor: Anna Kobus | 28.07.2021 | Fot. A. Kobus 

Coraz więcej rolników, którym udało się już zebrać zboża ozime jest rozczarowanych 

uzyskanym wynikiem. Pomimo względnie dobrego stanu upraw, jaki notowany był w 

czasie wegetacji (regiony bez wyraźnej suszy), wymłacane ziarno nie jest dorodne. W 

rezultacie rolnicy uzyskują plon niższy od oczekiwanego. 

Pomijając fakt popełnienia poważnych błędów agrotechnicznych (plantacje nadmiernie 

rozkrzewione, niedożywione, położone na zbyt słabych stanowiskach o 

nieuregulowanym pH itp.), trudno o wskazanie konkretnej przyczyny, dlaczego ziarno 

nie jest dorodne. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich regionów. O takich sygnałach 

informują nas póki co między innymi rolnicy z centrum kraju, ale i też Kujaw i części Wielkopolski, Mazowsza. 

Sytuacja jest nieciekawa, szczególnie na stanowiskach nieco słabszych, oraz tam, gdzie zboża powylegały, co należy 

traktować jako sytuację dość zrozumiałą. Będziemy to jeszcze weryfikować w miarę rozwoju stanu zaawansowania 

żniw oraz w obliczu coraz większej liczby zebranych informacji w tym temacie.  

O przyczyny tego stanu rzeczy zapytaliśmy dr Przemysława Matysika z Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, 

odpowiedzialnego w spółce za hodowlę pszenicy ozimej. 

- W większości przypadków spowodowane jest to niedostatecznym wypełnianiem ziarna. Przyczyn można wskazać co 

najmniej kilka. Jedną z nich są wysokie temperatury przekraczające 30 stopni C, jakie panowały w trakcie kwitnienia 

zbóż (czerwiec). Skróciło to okres kwitnienia i nalewania ziarna - powodując w konsekwencji zmniejszoną MTZ, a 

nawet częściową sterylność kłosów. W drugiej połowie czerwca zanotowaliśmy okresowy deficyt wody, który właśnie 

przypadł w trakcie nalewania ziarna… 

Link do pełnego artykułu 
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Niemcy: 1,7 mln hektarów ziemi należy do grup korporacyjnych 
Farmer.pl | Autor: JK | 28.07.2021 | Fot. Shutterstock 

Spośród około 2200 grup przedsiębiorstw, w których gestii znajduje się łącznie ponad 

3740 gospodarstw rolnych, 36,5 proc. było zarządzanych przez rolniczego „lidera 

grupy”, a ponad 58 proc. przez grupy przedsiębiorstw z pozarolniczym liderem grupy. 

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), ponad 11 proc. gruntów rolnych w 

Niemczech jest kontrolowanych przez grupy kapitałowe. 

Ponad 1/3 gospodarstw rolnych w grupach przedsiębiorstw 

Zdecydowana większość z nich znajduje się w nowych krajach związkowych. 

Grupy spółek są często tworzone poprzez tzw. share deale, w których spółki nabywają grunty rolne poprzez kupno 

udziałów w innych spółkach. W ramach spisu rolnego 2020 Destatis po raz pierwszy określił dane dotyczące 

przynależności gospodarstw rolnych do grup przedsiębiorstw. 

Zgodnie z tym 3,63 miliona hektarów z około 16,6 miliona hektarów gruntów rolnych w Niemczech jest zarządzanych 

przez spółki mające formę osoby prawnej lub spółki osobowej. 

Z kolei 1,84 mln ha przypada na gospodarstwa, które w części należąc do grupy firm. Z tego 94 proc. lub 1,73 mln 

hektarów przypadało na landy wschodnioniemieckie, a tylko 6 proc. lub 110 tys. hektarów na landy 

zachodnioniemieckie. W całych Niemczech ponad jedna trzecia gospodarstw rolnych posiadających formę osoby 

prawnej lub spółki osobowej wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw. 

Zalety w hodowli zwierząt 

Z 426 tys. ha, czyli 32,5 proc. powierzchni rolniczej Brandenburgii, według oficjalnego badania najliczniej 

reprezentowane są brandenburskie grupy przedsiębiorstw. W Turyngii uprawiają ponad 40 proc. powierzchni 

(323,60 tys. hektarów). 

Grupy korporacyjne z 34 proc. powierzchni gruntów są również bardzo obecne w Saksonii rolnych, Meklemburgii-

Pomorzu Przednim z 30 proc. i w Saksonii-Anhalt z 23 proc. Natomiast uprawiają mniej niż 1 proc. powierzchni w 

krajach zachodnich. 

Działalność rolnicza grup przedsiębiorstw w zachodnich landach niemieckich koncentruje się na hodowli zwierząt, 

dotyczy to zwłaszcza Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Według Destatis, przyczynami tego mogą być 

korzyści, jakie można uzyskać w zakresie ochrony zwierząt przed chorobami i marketingu, jeśli prowadzi się 

produkcję w kilku lokalizacjach. 

Obsada zwierząt gospodarskich grup kapitałowych w tych dwóch krajach wynosi 2,4 DJP na hektar w Dolnej Saksonii i 

2,0 DJP/ha w Nadrenii Północnej-Westfalii, około pięć do sześciu razy więcej niż w nowych krajach związkowych z 0,4 

DJP/ha. W całych Niemczech pogłowie zwierząt wynosi średnio 0,72 DJP/ha, niezależnie od formy prawnej…… 

Link do pełnego artykułu 
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Hiszpania wprowadzi górny limit płatności bezpośrednich 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 29.07.2021 |  

Aby stworzyć bardziej sprawiedliwy podział premii rolnych i mieć więcej pieniędzy na 

środki ochrony środowiska, Hiszpania zamierza wprowadzić górny limit na płatności 

bezpośrednie opiewający na 100 000 euro. 

Nie będzie jednolitej stawki ryczałtowej 

Nowa reforma rolna jest wdrażana w Hiszpanii. W przeciwieństwie do wielu krajów 

europejskich, rząd w Madrycie planuje wprowadzić górny limit płatności bezpośrednich. 

Minister rolnictwa Luis Planas ogłosił, że żadne gospodarstwo nie może otrzymać 

więcej niż 100 000 euro. Stopniowe obniżanie dopłat zaczyna się już od kwoty 60 000 

euro. W przyznawaniu wysokości płatności zostaną uwzględnione koszty płac i płatności redystrybucyjne. Regulamin 

tej opłaty redystrybucyjnej jest nadal opracowywany. 

Jeśli chodzi o dystrybucję dopłat bezpośrednich, minister chce pozostać przy podejściu regionalnym. Planuje się by 

zrezygnować z jednolitej „stawki ryczałtowej” dla całego terytorium kraju, ponieważ w przeciwnym razie nie 

oddałoby się różnorodności produkcyjnej hiszpańskiego rolnictwa. Liczba obecnych 50 regionów referencyjnych ma 

zostać zmniejszona do maksymalnie 20. Ponadto pomoc związana z produkcją ma zostać utrzymana w niektórych 

strategicznie ważnych i szczególnie wrażliwych sektorach, takich jak uprawa roślin wysokobiałkowych. 

Oszczędności na sfinansowanie przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Planas chce także polityki rolnej „z silnym komponentem środowiskowym”. Dlatego planuje się wykorzystanie ponad 

40% budżetu na działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony środowiska. Aby promować zmianę 

pokoleniową, należy rozszerzyć wsparcie dla młodych rolników. Na przykład zamierza się podwoić roczną pomoc 

hektarową dla młodych rolników przez pięć lat, przy limicie 100 hektarów. 

Minister podkreślił, że hiszpańska polityka rolna stanie się „sprawiedliwsza, bardziej społeczna i bardziej 

zrównoważona”. Plany spotykają się z ostrą krytyką ze strony rolników. Nacisk kładziony jest na zmniejszenie liczby 

regionów referencyjnych. W regionach, w których płatności obszarowe są obecnie wysokie, płatności te 

nieuchronnie zmniejszą się w przypadku połączenia z obszarami, na których pomoc jest obecnie niższa. 

Według departamentu rolnictwa, w Hiszpanii na okres finansowania od 2021 do 2027 r. dostępnych jest łącznie 

47,72 mld euro. Pomimo Brexitu to prawie tyle, co w poprzednim okresie finansowania. Jednak rolnictwo ma 

również duże znaczenie gospodarcze dla kraju. Tworzy nieco ponad jedną dziesiątą produktu krajowego brutto i 

zatrudnia łącznie około 2,6 mln osób. 
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W nowej WPR od 10 ha gruntów ornych wymagane będą 3 uprawy 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 29.07.2021 | fot. MonikaP z Pixabay 

Obowiązek zmianowania upraw będzie od 2023 roku dotyczył gospodarstw większych 

niż 10 ha gruntów ornych, które poprowadzą trzy uprawy. 

Jak już pisaliśmy, w nowej WPR szykują się zmiany związane z normami dobrej kultury 

rolnej (GAEC – skrót od angielskiego Good Agriculture and Environmental Conditions, 

czyli: Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska). 

Spełnienie wymogów normy GAEC 9 w nowej WPR po 2023 roku ma realizować się 

przez wyłączenia 4 proc. gruntów ornych z uprawy. 

Na okres nowej WPR zapowiadane były też nowości dotyczące zmianowania upraw (w normie GAEC 8). 

Poprosiliśmy w MRiRW o konkrety. Oto, co wyjaśniono: 

„Odnosząc się do normy DKR w zakresie zmianowania upraw lub innych praktyk mających na celu zachowanie 

potencjału gleby, planowane jest wdrożenie jej poprzez dywersyfikację upraw z obowiązkiem prowadzenia co 

najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 65% 

gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 90% gruntów ornych.” 

W aktualnej WPR gospodarstwa do 10 ha powierzchni gruntów ornych są wyłączone z wymogu dywersyfikacji 

upraw. Wobec gospodarstw mających powyżej 10, ale nie więcej niż 30 ha GO, jest wymóg utrzymania co najmniej 2 

różnych upraw, przy czym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych. W 

gospodarstwach powyżej 30 ha gruntów ornych wymagane są co najmniej 3 uprawy na gruntach ornych (uprawa 

główna z maksymalnym udziałem 75%, a dwie pozostałe łącznie nie przekraczające  95% GO). 

Ekoschemat złagodzi skutki? 

Ministerstwo potwierdziło konieczność wyłączeń 4 proc. GO, ale podkreśla możliwość łagodzenia tego skutków w 

drodze dodatkowo płatnych (ale przecież także i niosących kolejne wymogi i ograniczenia) ekoschematów: 

„Odnosząc się do normy w zakresie minimalnego odsetka powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obiekty i 

obszary nieprodukcyjne, to co do zasady, powyższy odsetek został określony na poziomie 4% w przypadku realizacji 

za pomocą obszarów i obiektów nieprodukcyjnych, w tym ugorów. 

Natomiast w przypadku, gdy rolnik w ramach ekoschematu zobowiąże się przeznaczyć co najmniej 7% gruntów 

ornych na obszary i obiekty nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane, udział przypisany normie DKR jest 

ograniczony do 3%. 

Natomiast w przypadku realizacji normy DKR za pomocą obszarów i obiektów nieprodukcyjnych, w tym ugorów, oraz 

międzyplonów z obowiązkowym współczynnikiem ważenia 0,3 i upraw wiążących azot, uprawianych bez środków 

ochrony roślin, odsetek został określony na poziomie 7%, w tym elementy nieprodukcyjne lub ugory muszą stanowić 

minimum 3% gruntów ornych.” 

Wyłączenia dla rolników 

W obu normach GAEC przewidziano też wyłączenia… 

Link do pełnego artykułu 
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To ile w końcu jest na nowe dopłaty? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 29.07.2021 | fot. kalhh z Pixabay 

W nowej WPR będzie na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 32 159 mln euro (z 

Funduszem Odbudowy), w kończącej się siedmiolatce było 32 089,2 mln euro. 

Podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi padło pytanie o ostateczne 

uzgodnienia dotyczące puli na płatności bezpośrednie w nowej WPR. 

Zapytaliśmy o to i my w MRiRW. 

„W efekcie porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) osiągniętego 

przez liderów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej w lipcu 2020 r. pula środków 

przydzielonych na finansowanie WPR w Polsce w latach 2021-2027 wynosi: 

·         na płatności bezpośrednie – 21 647 mln euro; 

·         na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich – 9 532 mln euro w ramach WRF oraz prawie 945 mln euro 

dodatkowych środków z instrumentu Next Generation EU („fundusz odbudowy") na lata 2021-2022; 

·         na wsparcie sektora pszczelarskiego – 35 mln euro. 

Łącznie jest to prawie 32 159 mln euro” – wyjaśnia MRiRW. 

Rok temu zdaniem prezydenta na nową WPR miało być o ponad miliard euro więcej, tj. 33,5 mld euro. 

Nie potwierdzały tego już nasze ubiegłoroczne wyliczenia. Pisaliśmy: 

„W latach 2014-2020 na dopłaty bezpośrednie było 23 490,9 mln euro, a na PROW - 8 598,3 mln euro, razem 32 

089,2 mln euro. 

W latach 2021-2027 na dopłaty jest zatem mniej - 21 646,9 mln euro, na programy w sektorze pszczelarskim 

zaplanowano 35,2 mln euro, a na PROW – 9 532,1 mln euro, co łącznie daje 31 214,2 mln euro. 

To o  875 mln euro  mniej niż w kończącej się siedmiolatce. Kwoty te nie uwzględniają inflacji, są to ceny bieżące”. 

Teraz – po dodaniu pieniędzy z Funduszu Odbudowy – „znalazło się” blisko miliard euro, co pozwala mówić, że na 

WPR było i jest (bez uwzględnienia inflacji!) prawie tyle samo środków. Pamiętajmy też, że ekoschematy, zastępujące 

należne teraz wszystkim zazielenienie, pochłoną nawet ok. jednej trzeciej kwoty przeznaczonej na dopłaty. 

Ministerstwo nie podaje, ile pieniędzy z rozwoju obszarów wiejskich przekieruje tym razem na dopłaty bezpośrednie. 

 MRiRW podaje jednak następujące wyjaśnienie: 

W przypadku płatności bezpośrednich dla okresu 2021-2027 podawania jest również kwota 21 834 mln euro. Wynika 

ona z załącznika do rozporządzenia zawierającego przepisy dotyczące m.in. płatności bezpośrednich… 

Link do pełnego artykułu 
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Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w sąsiednich krajach 
Farmer.pl | Autor: JK | 30.07.2021 | Fot. Shutterstock 

Aktualne ceny podstawowych produktów rolnych otrzymywane przez producentów na 

Ukrainie i w sąsiadujących z Polską landach niemieckich. Notowania pochodzą z 

niemieckiego i ukraińskiego ministerstwa rolnictwa. 

Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę produktów 

rolnych, w nawiasie średnia cena w 29 tygodniu 2021 r. 

Brandenburgia 

Pszenica jakościowa 193-200 (197) 

Pszenica chlebowa 188-195 (191) 

Pszenica paszowa 170-180 (176) 

Żyto konsumpcyjne 140-158 (150) 

Żyto paszowe - 

Jęczmień paszowy 165-185 (172) 

Pszenżyto 153-170 (164) 

Kukurydza 182 

Rzepak 515-530 (520) 

Saksonia 

Pszenica jakościowa 190-200 (195) 

Pszenica chlebowa 185-195 (190) 

Pszenica paszowa 178-190 (184) 

Żyto konsumpcyjne 145-153 (150) 

Żyto paszowe 140-148 (144) 

Jęczmień paszowy 160-171 (165) 

Pszenżyto 153-163 (159) 

Kukurydza 185 

Rzepak 515-515 (513) 

Meklemburgia - Pomorze Przednie… 

Link do pełnego artykułu 
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