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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 30 sierpnia 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 972,00  Średnia cena zł/t: 742,37  Średnia cena zł/t: 778,08  Średnia cena zł/t: 582,50  

MIN - MAX: 750,00 - 1 050,00  MIN - MAX: 500,00 - 850,00  MIN - MAX: 720,00 - 850,00  MIN - MAX: 500,00 - 640,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 899,67  Średnia cena zł/t: 714,00  Średnia cena zł/t: 805,83  Średnia cena zł/t: 756,43  

MIN - MAX: 680,00 - 1 000,00  MIN - MAX: 500,00 - 810,00  MIN - MAX: 590,00 - 880,00  MIN - MAX: 600,00 - 870,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 000,45  Średnia cena zł/t: 1 042,50  Średnia cena zł/t: 1 030,00  Średnia cena zł/t: 1 016,67  

MIN - MAX: 900,00 - 1 100,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 100,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 140,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 100,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 470,00  Średnia cena zł/t: 1 060,00  Średnia cena zł/l: 1,54 Średnia cena zł/kg: 4,72 

MIN - MAX: 2 200,00 - 2 620,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 080,00  MIN - MAX: 1,47 - 1,56 MIN - MAX: 4,00 – 5,40 

    

    

MATF Pszenica  
250,00 €/t 

MATF Kukurydza  
221,25 €/t 
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Co trzecia tona eksportowanej z Ukrainy kukurydzy trafia do Chin 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 24.08. 2021 |  

Od października do lipca sezonu 2020/21Ukraina wyeksportowała 23,4 mln ton 

kukurydzy, czyli o 18 proc. mniej w porównania do analogicznego okresu poprzedniego 

sezonu. Na chińskim rynku zagospodarowano ponad jedną trzecią ukraińskiego 

eksportu tego zboża. 

- Chiny w bieżącym sezonie generują najwyższy popyt na ukraińską kukurydzę. W ciągu 

10 miesięcy chińscy importerzy zakupili 8,5 mln ton, czyli o 60 proc. więcej niż wolumen 

osiągnięty w analizowanym okresie 2019/20. Udział Chin w całkowitej wielkości 

eksportu kukurydzy z Ukrainy wyniósł 36 proc. Czytaj dalej… 

Pszenica konsumpcyjna kosztuje od 950 do 1100 zł/t. Jakie prognozy? 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 25.08.2021 | fot. M. Tyszka 

Nie skończyły się jeszcze zbiory zbóż. W południowych i wschodnich regionach kraju, 

jest spora część plantacji, które z powodu intensywnych opadów deszczu, nie zostały 

zebrane. Niestety w kolejnych dniach ponownie zapowiadane są opady i dożynki nie 

będą tam możliwe. 

A ceny? Te nadal wzrastają. Nie tylko u nas w skupach (maksymalna cena pszenicy to 

1100 zł/t netto, ale średnia zbliża się do 1000 zł), ale też i na świecie. Ostatnio 

informowaliśmy na farmer.pl, że pszenica na giełdzie w Paryżu jest najdroższa od 9 lat. 

Czytaj dalej… 

Nie siej rzepaku zbyt gęsto. Zwłaszcza w opóźnionym terminie 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 25.08.2021 | fot. K. Hołownia 

O tym na co należy zwrócić uwagę wybierając odmianę rzepaku, terminach siewu, a 

także o minionym sezonie wegetacyjnego i jego wpływie na wysokość tegorocznych 

plonów, rozmawiamy z Arturem Kozerą z firmy Rapool Polska. 

Farmer: Obecnie trwają siewy rzepaku. Niestety pogoda je skutecznie utrudnia. Wiele 

plantacji będzie wysianych w tzw. terminach opóźnionych. Na co należy zwrócić 

szczególną uwagę podczas doboru odmian? Czytaj dalej… 

 

Dopłata za wapnowanie będzie uzależniona od opracowania i stosowania planu 

nawozowego 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 25.08.2021 | fot. farmer.pl 

Rolnik wdrażający od 2023 r. wariant ekoschematu dotyczący wapnowania, będzie 

zobowiązany wykonać zakres podstawowy tej interwencji, polegający na opracowaniu i 

przestrzeganiu planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. 

Ekoschematy to drugi po JPO składnik płatności bezpośrednich, planowany teraz w 

miejsce automatycznie naliczanego dotąd dla wielu rolników zazielenienia. Z 

ekoschematów rolnik może zrezygnować – ale wtedy zrezygnuje z możliwości dodania 

jakiejś kwoty (na którą zagwarantowano 26,7 proc. koperty dostępnej na dopłaty) do 

planowanych 117 euro/ha jako JPO. Czytaj dalej… 
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Sprawdź najnowsze oferty sprzedaży gruntów rolnych 
Gieldarolna.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | Fot. Shutterstock 

Sprawdź najciekawsze oferty sprzedaży gruntów rolnych na naszej Giełdzie Rolnej. 

Dowiedz się też, na jakich zasadach możesz nabyć grunty rolne. 

Zgodnie z art. 2a ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej 

powyżej 0,99 ha (1 ha) musi być rolnikiem indywidualnym.  

Jeżeli nabywca nie jest rolnikiem to w pierwszej kolejności musi uzyskać zgodę 

Dyrektora Generalnego KOWR, na zakup nieruchomości rolnej. Czytaj dalej… 

 

Czy są potrzebne zmiany w gospodarowaniu państwową ziemią? 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 27.08.2021 | fot. Thomas B. z Pixabay 

Przedsiębiorstwa, które nie wyłączyły 30 proc. z dzierżaw, domagają się zmian w 

przepisach, ale senatorowie ich nie przygotowali. 

To jeden z problemów, poruszonych podczas obrad senackiej Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi poświęconej „problemom dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu 

Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw z późniejszymi zmianami”. Czytaj dalej… 

 

W Funduszu Polski Ład przewidziano środki na dofinansowanie KGW 
Farmer.pl | Autor: PAP | 27.08.2021 | fot. Shutterstock 

W ramach Funduszu Polski Ład przewidziano środki na dofinansowanie Kół Gospodyń 

Wiejskich - powiedziała podczas drugiego dnia kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni 

wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka. Dodała, że do tej pory 

zarejestrowano w Polsce ok. 10 tys. kół. 

Wiceminister wskazała, że ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, która weszła w życie w 

2018 roku, w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju aktywności społeczności 

wiejskiej. Przypomniała, że Koła mogą otrzymać wsparcie do 7000 zł. Czytaj dalej… 

 

Minister Puda na walizkach? Kto na jego miejsce? 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 27.08.2021 | Foto: Pixabay/qimono 

Media ogólnopolskie wieszczą rychły kres urzędowania ministra rolnictwa Grzegorza 

Pudy i typują kandydatów na nowego szefa resortu. Jak czytamy na portalu onet.pl, dni 

Grzegorza Pudy w resorcie rolnictwa są już policzone. Wynikać ma to nie tyle z ostrej 

krytyki urzędującego ministra ze strony opozycji, co przede wszystkim ze strony wielu 

polityków PiS, których elektorat wywodzi się z obszarów wiejskich. Oponenci wytykają, 

iż postawa Pudy unikającego spotkań z niezadowolonymi rolnikami napędza karierę 

szefa AGROunii Michała Kołodziejczaka, którego rosnąca popularność może zagrozić 

posłom PIS w kolejnych wyborach. Czytaj dalej…  
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Po ile materiał siewny zbóż? Zdecydowanie droższy 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 27.08.2021 | fot. M. Tyszka 

Rolnicy, o ile pozwala im pogoda i logistyka w gospodarstwie, przygotowują się do 

zasiewów zbóż. Wybierają też konkretne odmiany. Czy materiał siewny jest w tym roku 

droższy niż w ubiegłym? 

• Cena materiału siewnego pszenicy to zwyżka o około 400 zł na tonie, w stosunku do 

roku 2020. 

• ile w ubiegłym roku jednostkowy koszt nasion odmiany o wysokim MTZ (np. w 

pszenżycie – 56 g) wynosił 360 zł/ha, a w tym roku MTZ wynosi przeciętnie 45 g to koszt 

obsiania 1 ha wynosi 330 zł/ha. Czytaj dalej… 

Niemcy: Ministerstwo rolnictwa zapowiada słabsze zbiory, wskazuje na zmiany klimatu 
Farmer.pl | Autor: PAP | 27.08.2021 | fot. Shutterstock 

Zbiory zbóż, warzyw i owoców w Niemczech będą w tym roku poniżej średniej. Żniwa 

były utrudnione przez częste deszcze i burze – wynika z raportu ministerstwa rolnictwa 

w Berlinie, o którym pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Resort wskazuje, że 

rolnictwo musi dostosować się do zmian klimatu. - Zbiory zbóż w wielu regionach 

Niemiec będą w tym roku zauważalnie słabsze ze względu na trudne warunki 

pogodowe - poinformowała minister rolnictwa Julia Kloeckner (CDU). - Bezpieczne 

zbiory nie są już czymś oczywistym. Rolnictwo musi dostosować się do zmian 

klimatycznych. (...) W wielu miejscach żniwa były i będą spowalniane przez deszcze i 

burze, co oznacza, że plony ilościowo i jakościowo ucierpią - dodała. Czytaj dalej… 

Gembicka: Kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich ma infrastruktura 
Farmer.pl | Autor: PAP | 27.08.2021 | fot. mat. prasowe 

Kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich ma infrastruktura. W wielu miejscach wciąż 

są problemy z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną czy społeczną - oceniła podczas 

drugiego dnia kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wiceminister rolnictwa i rozwoju 

wsi Anna Gembicka. 

Gembicka, podczas drugiego dnia kongresu Forum Wizja Rozwoju odbywającego się w 

Gdyni, oceniła, że w rozmowach o rozwoju wsi bardzo ważne są kwestie związane z 

infrastrukturą. Czytaj dalej… 

 

Popyt na zboże i pasze w Chinach nie zmalał i nie zmaleje 
Farmer.pl | Autor: Jacek Strzelecki | 27.08.2021 | fot. Shutterstock 

Ulewne deszcze i powodzie w lipcu w Chinach nie zaburzyły chińskiego rynku 

zbożowego ani paszowego. Chiński rząd prognozuje dobre zbiory, a rozwój pogłowia 

zwierząt gospodarskich ma gwarantować stabilność cen. 

• Wysokie ceny płodów rolnych w Chinach. 

• Chiny mimo dobrych prognoz dla własnej produkcji zbóż nie zmniejszyły importu. 

• Dobre plony zapewnią pasze w dobrych cenach, które pozwolą zachować rozwój 

hodowli świń w Chinach. Czytaj dalej… 
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Europejski Zielony Ład zagrożeniem dla uprawy rzepaku 
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 26.08.2021 | fot. Shutterstock 

Ekspertyza IOR-PIB potwierdza, że Europejski Zielony Ład to wyzwanie dla polskich 

producentów rzepaku. Areał uprawy tego gatunku obecnie wzrósł, ale przyszłość nie 

rysuje się najlepiej. 

Zgodnie z wnioskami najnowszej ekspertyzy Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego 

Instytutu Badawczego, dedykowane rolnictwu strategie Komisji Europejskiej 

proponowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu stawiają nowe, trudne 

wyzwania przed polskimi producentami rzepaku. Czytaj dalej… 

 

Powstanie Krajowej Grupy Spożywczej pod znakiem zapytana. Hamulcowym minister 

Puda? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.08. 2021 | 

Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie 

mogą się dogadać w sprawie prac nad utworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej. Wedle 

doniesień medialnych, to Grzegorz Puda, minister rolnictwa, opóźnia ten proces, a 

zarazem utworzenie holdingu spożywczego. – Wydawało się, że wszystko jest na dobrej 

drodze. Organizowanie holdingu zostało przesunięte, podobnie jak w przypadku innych 

spółek Skarbu Państwa do Ministerstwa Aktywów Państwowych, które wykonało 

poprawnie to, co do niego należało. Szczególnie aktywny był wiceminister Andrzej 

Śliwka – komentuje na antenie Radia Maryja Jan Krzysztof Ardanowski. Czytaj dalej… 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: coraz więcej ofert za pszenicę 

powyżej 1000 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał |  27.08.2021 | 

Na krajowym rynku skupu zbóż bez większych zmian. Ceny nadal rosną. Tylko od 

minionej środy przeciętna stawka za pszenicę konsumpcyjną poszła w górę o blisko 10 

zł/t. O kilka złotych mniejsze wzrosty odnotowaliśmy w przypadku pozostałych 

gatunków zbóż. W porównaniu do naszego zestawienia sprzed dwóch dni, niemal nie 

drgnęła średnia wycena rzepaku.  

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

27.08.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 

Rekordowe ceny pszenicy i żyta. Chleb będzie drogi 
Cenyronlnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.08.2021 |  

W połowie sierpnia pszenica była o 30–35 proc. droższa niż rok wcześniej, a pod koniec 

miesiąca cena na giełdzie MATIF sięgnęła historycznie najwyższego poziomu w okresie 

żniw. – Zazwyczaj żniwa przynosiły spadek cen. W tym roku jest odwrotnie, ceny rosną i 

nic nie zapowiada dużej i zdecydowanej korekty cenowej w najbliższych miesiącach – 

ocenia Krzysztof Gwiazda, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu 

Zbożowo-Młynarskiego. W efekcie można się spodziewać podwyżek cen mąki, a także 

pieczywa. Od początku roku, jak wskazuje GUS, podrożały one odpowiednio o 3,6 proc. 

i 5,9 proc. r/r. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Co trzecia tona eksportowanej z Ukrainy kukurydzy trafia do Chin 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 24.08. 2021 |  

Od października do lipca sezonu 2020/21Ukraina wyeksportowała 23,4 mln ton 

kukurydzy, czyli o 18 proc. mniej w porównania do analogicznego okresu poprzedniego 

sezonu. Na chińskim rynku zagospodarowano ponad jedną trzecią ukraińskiego 

eksportu tego zboża. 

- Chiny w bieżącym sezonie generują najwyższy popyt na ukraińską kukurydzę. W ciągu 

10 miesięcy chińscy importerzy zakupili 8,5 mln ton, czyli o 60 proc. więcej niż wolumen 

osiągnięty w analizowanym okresie 2019/20. Udział Chin w całkowitej wielkości 

eksportu kukurydzy z Ukrainy wyniósł 36 proc. Drugim i trzecim największym importem 

pozostają Holandia i Egipt (po 2,4 mln ton), ale kraje te zmniejszyły import ukraińskiej kukurydzy odpowiednio o 22 

proc. i 24 proc. – informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. 

Zamknij > 
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Pszenica konsumpcyjna kosztuje od 950 do 1100 zł/t. Jakie prognozy? 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 25.08.2021 | fot. M. Tyszka 

Nie skończyły się jeszcze zbiory zbóż. W południowych i wschodnich regionach kraju, 

jest spora część plantacji, które z powodu intensywnych opadów deszczu, nie zostały 

zebrane. Niestety w kolejnych dniach ponownie zapowiadane są opady i dożynki nie 

będą tam możliwe. 

A ceny? Te nadal wzrastają. Nie tylko u nas w skupach (maksymalna cena pszenicy to 

1100 zł/t netto, ale średnia zbliża się do 1000 zł), ale też i na świecie. Ostatnio 

informowaliśmy na farmer.pl, że pszenica na giełdzie w Paryżu jest najdroższa od 9 lat. 

Co wpływa i będzie wpływać w najbliższym czasie na rynek surowców rolnych? 

Teraz na wzrosty miał wpływ ostatni raport USDA, który wreszcie przestał zaklinać rzeczywistość i dokonał znacznych 

korekt. Światowe zbiory pszenicy obniżono o 15,5 mln t, do 776,91 mln t, co automatycznie przełożyło się na 

zmniejszenie się zapasów tego gatunku, aż o 12,6 mln t, czyli do 279,06 mln t. 

Korekta dotknęła też Rosji. - Największe zaskoczenie to cięcia zbiorów pszenicy w Rosji aż o 12,5 mln t, tj. do 72,5 

mln t. I choć większość analityków kwestionuje aż tak znaczącą korektę, to bardzo niskie plony pszenicy jarej 

sugerują, że USDA jest bliżej prawdy niż rosyjskie ministerstwo rolnictwa, które upiera się przy zbiorach na poziomie 

81 mln ton. Rosyjskie firmy analityczne skorygowały swoje szacunki do 76-77 mln t – podał Mirosław Marciniak, 

analityk z InfoGrain. 

Ale również i Kanady. - Kanada to kolejny kraj, w którym USDA dokonał znaczących cięć zbiorów pszenicy. Ich 

wielkość zmniejszono aż o 7,5 mln ton, tj. do 24 mln ton (-11,2 mln ton r/r), co nie pozostanie bez wpływu na 

światowy handel pszenicą – Kanada to jeden z kluczowych eksporterów pszenicy jakościowej na świecie – 

poinformował Marciniak. 

Jak dodał, zaskoczeniem, w czwartkowym raporcie USDA, okazały się także cięcia amerykańskich zbiorów kukurydzy 

aż o 10,5 mln ton, tj. do 374,86 mln ton. W ten sposób rekordowe plony, które USDA prognozował od maja, 

przechodzą do historii. 

Trudne żniwa i siew rzepaku 

W Polsce zbiory zbóż jeszcze nie dobiegły końca. Ale w skupach nie widać znacznego ruchu. Tylko nieliczni sprzedają 

surowiec. Poszukiwane jest ziarno konsumpcyjne. Trwają siewy rzepaku, które już praktycznie wszędzie są już 

opóźnione. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 25 sierpnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

postawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 920. 

De Heus 

- pszenica paszowa – 950, 

- pszenżyto – 850, 

- jęczmień paszowy – 800, 

- owies - 630. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 1000, 
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- żyto konsumpcyjne – 750, 

- jęczmień konsumpcyjna – 800. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna – 950 - 1000; 

- pszenica paszowa – 850, 

- pszenżyto – 800, 

- żyto paszowe – 740, 

- żyto konsumpcyjne – 750-760, 

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 700, 

- rzepak – 2560, 

- kukurydza mokra – 600, 

- kukurydza sucha – 1050; 

- owies – 600, 

- groch – 1020, 

- bobik – 1040, 

- łubin – 1040. 

Gołańcz Piast 

- pszenica paszowa - 960-970, 

- pszenżyto - 860-870, 

- jęczmień paszowy - 800-810. 

 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o. 

- pszenica konsumpcyjna – 1000, 

- żyto konsumpcyjne – 800…… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/pszenica-konsumpcyjna-kosztuje-od-950-do-1100-zl-t-jakie-prognozy,110376.html
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Nie siej rzepaku zbyt gęsto. Zwłaszcza w opóźnionym terminie 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 25.08.2021 | fot. K. Hołownia 

O tym na co należy zwrócić uwagę wybierając odmianę rzepaku, terminach siewu, a 

także o minionym sezonie wegetacyjnego i jego wpływie na wysokość tegorocznych 

plonów, rozmawiamy z Arturem Kozerą z firmy Rapool Polska. 

Farmer: Obecnie trwają siewy rzepaku. Niestety pogoda je skutecznie utrudnia. Wiele 

plantacji będzie wysianych w tzw. terminach opóźnionych. Na co należy zwrócić 

szczególną uwagę podczas doboru odmian? 

Artur Kozera: To prawda. W niektórych regionach będą opóźnione siewy, ponieważ 

wcześniej był tam problem z suszą. W tej chwili z kolei jesteśmy w tygodniu, który 

spowoduje, że wody trochę spadnie, więc szczególnie Wielkopolska będzie ruszała z siewem. To jest dobra decyzja. 

W przypadku odmian mieszańcowych nie ma ryzyka, ażeby przesuwać go na początek września. Do nawet 8 września 

nie będzie to miało negatywnego wpływu na poziom plonów. Mówiąc o opóźnionym terminie siewu, mam 

oczywiście na myśli odmiany mieszańcowe, które odznaczają się bardzo dobrym wigorem jesiennym i mają 

pozytywne cechy prozdrowotne, np. odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Ale też i odmiany charakteryzujące się 

odpornością albo tolerancją na najczęściej występujące choroby grzybowe, czyli suchą zgniliznę kapustnych – gen 

Rlm7, czy później już w okresie wiosennym na coraz częściej pojawiającą się wertycyliozę i cylindrosporiozę. 

Jakie błędy w praktyce najczęściej popełniają rolnicy podczas siewu rzepaku? 

Do „grzechów” numer jeden można zaliczyć zbyt gęsty siew. Norma wysiewu dla odmian mieszańcowych rzepaku to 

maksymalnie 45 roślin na metrze kwadratowym. Natomiast wiele gospodarstw idzie w kierunku 50-55 roślin. 

Dlaczego? Chcą w ten sposób zabezpieczyć się przed wypadnięciami roślin, przed uszkodzeniami przed śmietką itd. 

Ale jest to błędne postępowanie, ponieważ zbytnie zagęszczenie, zwłaszcza mieszańców, powoduje że wpływa to 

negatywnie na końcowy efekt, czyli jego wydajność. Trzeba bowiem pamiętać, że odmiany hybrydowe rzepaku 

plonują przede wszystkim na rozgałęzieniach bocznych. Na nich „zlokalizowanych” jest ok. 70 proc. plonu, a tylko 30 

proc. na pędzie głównym. 

Wywołał Pan temat plonów. Te z opinii przekazywanych przez rolników okazały się w 2021 r. niższe niż wcześniej 

oczekiwano. Jakie Państwo mają w tym temacie informacje? 

Owszem plony okazały się niższe, ale aby wytłumaczyć powody takiej sytuacji należy wrócić do przebiegu całego 

poprzedniego sezonu wegetacyjnego i elementów, które zdecydowały o nim. Podczas okresu siewów, w 2020 r., 

najpierw mieliśmy do czynienia z suszą, a później w drugiej połowie sierpnia w niektórych regionach mieliśmy 

nadmiar wody. I to nie sprzyjało rozwojowi roślin i wschodom. Jesień była natomiast typowa, z temperaturami 

umiarkowanymi - niezbyt wysokimi. W konsekwencji rzepak dobrze przygotował się do okresu spoczynku zimowego. 

Zima okazała się być wyjątkowo też typową zimą kontynentalną, gdzie wystąpiły znaczne spadki temperatur. Rośliny 

były zabezpieczone pokrywą śnieżną. 

Kolejny element tej układanki to wiosna, która bardzo późno się rozpoczęła. Wegetacja ruszyła z początkiem marca. 

Nie było konieczności przyspieszania i wprowadzania dodatkowych regulacji prawnych przyspieszających stosowanie 

nawozów azotowych, tak jak miało to miejsce w poprzednim sezonie, więc z azotem rolnicy wjeżdżali na początku 

marca. Kolejne miesiące to niestety bardzo długa, chłodna i przeciągająca się wiosna, która trwała praktycznie do 

początku maja. To wszystko wpłynęło na to, że rzepak zaczął kwitnąć około dwóch tygodni później niż zazwyczaj, czyli 

w pierwszej dekadzie maja. Ale też kwitł bardzo krótko, bo tylko około trzech tygodni. Niestety wpisało się to w 

zasadę, że kwitnienie rzepaku im krótsze tym plon jest niższy. 

Następny element, który przyczynił się do poziomu plonowania, to przebieg warunków pogodowych w czerwcu, 

kiedy mieliśmy do czynienia z suszą, ale też falami bardzo wysokich temperatur, które też nie sprzyjały rzepakowi. 

Zwłaszcza odmianom, które miały dosyć wysoką biomasę. Wszystkie powyższe czynniki, cały przebieg sezonu 

wegetacyjnego, przełożył się na to, że plony są niższe niż w 2020 r. Oczywiście w zależności od regionu mogły być 

one różne, bo były pola, gdzie uzyskiwano większe plony i porównywalne, ale końcowy wniosek jest taki, że jednak 
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plony były niższe. O ile? Według wielu opinii od 8 do 11 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mimo to 

pozytywnym trendem tegorocznym są wysokie ceny, co może też świadczyć, że nie tylko w Polsce mieliśmy problemy 

ze zbiorami, ale też w Europa borykała się z takimi kłopotami. Patrząc globalnie na rynek światowy, zapasy rzepaku 

są najniższe od kilku lat, co ma przełożenie na kolejny sezon i zasiewy pod zbiory 2022 r….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/nie-siej-rzepaku-zbyt-gesto-zwlaszcza-w-opoznionym-terminie,110340.html
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Dopłata za wapnowanie będzie uzależniona od opracowania i stosowania planu 

nawozowego 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 25.08.2021 | fot. farmer.pl 

Rolnik wdrażający od 2023 r. wariant ekoschematu dotyczący wapnowania, będzie 

zobowiązany wykonać zakres podstawowy tej interwencji, polegający na opracowaniu i 

przestrzeganiu planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. 

Ekoschematy to drugi po JPO składnik płatności bezpośrednich, planowany teraz w 

miejsce automatycznie naliczanego dotąd dla wielu rolników zazielenienia. 

Z ekoschematów rolnik może zrezygnować – ale wtedy zrezygnuje z możliwości dodania 

jakiejś kwoty (na którą zagwarantowano 26,7 proc. koperty dostępnej na dopłaty) do 

planowanych 117 euro/ha jako JPO. 

Posła Norberta Kaczmarczyka zainteresowała ostatnio jedna z proponowanych w Planie Strategicznym dla WPR na 

lata 2023 –2027 praktyk, a dotycząca szczególnie wapnowania gleb. Wystosował w związku z tym interpelację 

poselską, gdzie zapytał: 

- Czy wapnowanie gleb pozostanie kluczową praktyką objętą ekoschematami w Planie strategicznym dla wspólnej 

polityki rolnej na lata 2023–2027? 

- Jaka jest przewidziana wartość dopłaty do wapnowania na 1 ha gruntów? 

- Czy wszystkie gleby kwaśne, tj. poniżej poziomu pH 6,5, będą kwalifikowane do wapnowania w ramach praktyk 

ekoschematu? 

- Czy dopłaty będą – zgodnie z konstytucją – dostępne dla wszystkich gospodarstw rodzinnych, niezależnie od 

wielkości areału? 

Na pytania te odpowiedział Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w resorcie rolnictwa. Odnosząc się do pierwszej 

kwestii, poinformował: - Proponuje się, aby praktyka dotycząca wapnowania, stanowiła wariant ekoschematu - 

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. Wapnowanie w ramach ekoschematu należy traktować jako 

integralną część gospodarki składnikami pokarmowymi. Wynika to z tego, że zabieg wapnowania ma istotne 

znaczenie z punktu widzenia efektywności wykorzystania składników nawozowych i ograniczenia strat 

środowiskowych. 

- Rolnik wdrażający wariant dotyczący wapnowania, będzie zobowiązany wykonać zakres podstawowy ekoschematu, 

polegający na opracowaniu i przestrzeganiu planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie 

oraz wykonać zabieg wapnowania na gruntach ornych. Potrzeba wapnowania ma wynikać z przeprowadzonych w 

ramach wariantu podstawowego badań gleby. W oparciu o bilans azotu oraz wyniki chemicznej analizy gleby 

sporządzany jest plan nawozowy. Plan nawozowy ma określać, obok potrzeb wapnowania, dawki składników 

pokarmowych (N, P, K i Mg) - dodał wiceminister Giżyński. 

Jeśli chodzi o przewidywaną wartość dopłaty do wapnowania, jak poinformował Szymon Giżyński, w chwili obecnej, 

czyli w drugiej wersji PS WPR, przedstawiono szacowaną stawkę w tym wariancie, która wynosi 649 zł/ha. Przewiduje 

się, że płatność będzie przyznawana do tej powierzchni gruntów ornych, na której zostanie zastosowany zabieg 

wapnowania….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/doplata-za-wapnowanie-bedzie-uzalezniona-od-opracowania-i-stosowania-planu-nawozowego,110346.html
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Sprawdź najnowsze oferty sprzedaży gruntów rolnych 
Gieldarolna.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | Fot. Shutterstock 

Sprawdź najciekawsze oferty sprzedaży gruntów rolnych na naszej Giełdzie Rolnej. 

Dowiedz się też, na jakich zasadach możesz nabyć grunty rolne. 

Zgodnie z art. 2a ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej 

powyżej 0,99 ha (1 ha) musi być rolnikiem indywidualnym.  

Jeżeli nabywca nie jest rolnikiem to w pierwszej kolejności musi uzyskać zgodę 

Dyrektora Generalnego KOWR, na zakup nieruchomości rolnej. 

Jeżeli KOWR pozytywnie rozpatrzy wniosek o zakup to osoba taka, niezależenie jest 

rolnikiem, czy też - nie zobowiązana jest do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta 

nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku 

osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. 

Ponadto, zgodnie z art. 2b ust. 2 ww. ustawy, w okresie 5 lat nabyta nieruchomość nie może być zbyta, ani oddana w 

posiadanie innym podmiotom (także wydzierżawiona). 

Warto też pamiętać, że KOWR ma także prawo pierwokupu, czyli pierwszeństwo do nabycia sprzedawanej 

nieruchomości rolnej, chyba że była ona dzierżawiona przez innego rolnika indywidualnego.  

Zgodnie z treścią art.3. ust. 1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej 

(przez osobę inną niż Agencja Rolna) to w pierwszej kolejności dzierżawcy tej nieruchomości przysługuje prawo 

pierwokupu… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.gieldarolna.pl/strefa-wiedzy/nieruchomosci-i-grunty/7/sprawdz-najnowsze-oferty-sprzedazy-gruntow-rolnych,539.html
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Czy są potrzebne zmiany w gospodarowaniu państwową ziemią? 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 27.08.2021 | fot. Thomas B. z Pixabay 

Przedsiębiorstwa, które nie wyłączyły 30 proc. z dzierżaw, domagają się zmian w 

przepisach, ale senatorowie ich nie przygotowali. 

To jeden z problemów, poruszonych podczas obrad senackiej Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi poświęconej „problemom dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu 

Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw z późniejszymi zmianami”. 

Jak podał wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński, według stanu na koniec grudnia 

ubiegłego roku zostało już rozdysponowane ponad 95% gruntów pochodzących z tzw. wyłączeń. 

- Jest zupełnie oczywiste, że aktualna sytuacja dzierżawców, którzy nie wyrazili zgody na wyłączenie 30% użytków, 

jest wynikiem tylko i wyłącznie ich własnych decyzji, całkowicie wolnych decyzji biznesowych, podjętych bez żadnego 

przymusu, w pełnej świadomości – ocenił wiceminister. - Państwo odrzucili zaproponowane warunki, chociaż 

doskonale wiedzieli, jaki jest obowiązujący stan prawny i jakie będą konsekwencje tego odrzucenia. No, trudno… 

Przez pewną delikatność tego zarzutu wprost nie sformułuję, ale państwo być może liczyli na słabość organów 

państwa w tym wymiarze albo na jakieś inne przesłanki i okoliczności, które by taką sytuacją mogły przedłużać. 

Nawet nie uzasadniać, bo to nie jest możliwe, ale przedłużać w nieskończoność po to, żeby móc zrealizować jakieś 

cele związane właśnie z taką postawą. Bardzo jasno chcemy podkreślić, że wprowadzenie proponowanych przez 

państwa zmian ustawowych i przywrócenie prawa do przedłużenia umowy państwu dzierżawcom nie jest 

sprawiedliwe społecznie i nie jest zgodne z konstytucją, gdyż kompletnie nie uwzględnia sytuacji tych dzierżawców, 

którzy zgodzili się na wyłączenie gruntów, którzy te grunty wydali, a także tych dzierżawców, których umowy 

wygasły. Dzierżawcy ci będą w efekcie znajdowali się w dużo gorszej sytuacji, mimo że działali zgodnie z 

obowiązującym prawem, co przeczy zasadom sprawiedliwości społecznej i oczywiście łamie przepisy, konkretne 

przepisy prawne. Jest zupełnie oczywiste, że ten czynsz trzydziestokrotny ma charakter prewencyjny i służy 

przytomnej kalkulacji decyzji biznesowych… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/czy-sa-potrzebne-zmiany-w-gospodarowaniu-panstwowa-ziemia,110442.html
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W Funduszu Polski Ład przewidziano środki na dofinansowanie KGW 
Farmer.pl | Autor: PAP | 27.08.2021 | fot. Shutterstock 

W ramach Funduszu Polski Ład przewidziano środki na dofinansowanie Kół Gospodyń 

Wiejskich - powiedziała podczas drugiego dnia kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni 

wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka. Dodała, że do tej pory 

zarejestrowano w Polsce ok. 10 tys. kół. 

Wiceminister wskazała, że ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, która weszła w życie w 

2018 roku, w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju aktywności społeczności 

wiejskiej. Przypomniała, że Koła mogą otrzymać wsparcie do 7000 zł. Ponadto dzięki 

uzyskaniu osobowości prawnej (taką możliwość daje ustawa) mogą ubiegać się o 

różnego rodzaju granty i dotacje, np. od spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także prowadzić działalność 

gospodarczą na uproszczonych zasadach. 

Gembicka zaznaczyła, że w Funduszu Polski Ład przewidziano środki na dofinansowanie KGW. Wyjaśniła, że wnioski o 

środki na potrzeby Kół mogą składać przedstawiciele samorządów, a dofinansowanie z Funduszu może wynieść 

nawet do 95 proc. - To mogą być np. pieniądze na budowę i wyposażenie świetlic czy siedzib KGW. Zachęcam Koła do 

spotkań z samorządowcami i zgłaszania im swoich potrzeb - powiedziała wiceminister. 

Dodała też, że Koła mogą pozyskiwać również środki z programu EtnoPolska 2021, który służy rozwijaniu działań z 

zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. - Z 

programu można otrzymać nawet do 150 tys. zł - wskazała. 

Program EtnoPolska oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju. Zakłada preferencje dla zadań 

realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów 

inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego 

mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od 

obszaru priorytetowego inwestycji. Może to być od 80 do 85 proc. wartości inwestycji. Tylko do końca tego roku do 

samorządów w ramach Programu ma trafić 20 mld zł, a docelowo będzie to 140 mld zł. 

Zamknij > 
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Minister Puda na walizkach? Kto na jego miejsce? 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 27.08.2021 | Foto: Pixabay/qimono 

Media ogólnopolskie wieszczą rychły kres urzędowania ministra rolnictwa Grzegorza 

Pudy i typują kandydatów na nowego szefa resortu. 

Jak czytamy na portalu onet.pl, dni Grzegorza Pudy w resorcie rolnictwa są już 

policzone. Wynikać ma to nie tyle z ostrej krytyki urzędującego ministra ze strony 

opozycji, co przede wszystkim ze strony wielu polityków PiS, których elektorat wywodzi 

się z obszarów wiejskich. Oponenci wytykają, iż postawa Pudy unikającego spotkań z 

niezadowolonymi rolnikami napędza karierę szefa AGROunii Michała Kołodziejczaka, 

którego rosnąca popularność może zagrozić posłom PIS w kolejnych wyborach. 

Sondaże prowadzone na zlecenie PiS nakazują już ponoć bić na alarm, bo wskazują spadek poparcia na wsi, m.in. z 

racji nieskutecznych działań rządu w związku z epidemią ASF. Trudno też uniknąć w kontekście tej krytyki porównań 

obecnego ministra do jego poprzednika Jana Ardanowskiego, który konfrontacji z rolnikami nigdy nie unikał. 

Jak przypomina onet.pl, 39-letni zootechnik Grzegorz Puda powołany został na urząd niespełna rok temu. Kres jego 

kariery w resorcie przyspieszyć mogą jednak także medialne doniesienia, które obnażają jego zamiłowanie do 

luksusu. Według portalu powołującego się na informacje od urzędników resortu, minister miał odmówić odbywania 

podróży służbową skodą superb i zażądał zakupu audi A8. 

Gazeta Wyborcza donosi z kolei, iż Puda zamierza zwolnic z pracy urzędnika z 20-letnim stażem tylko za to, że nie 

zarezerwował mu saloniku dla VIP-ów na lotnisku w Rzeszowie, przez co minister nie mógł skorzystać z szybkiej 

odprawy na lotnisku i spóźnił się na samolot do stolicy. Media donoszą również, iż to minister Puda odpowiedzialny 

ma być za „szopkę z maszynami” podczas niedawnej wizyty premiera w gospodarstwie w Brzydowie, województwie 

warmińsko-mazurskim. Premier wystąpił tam na tle parku maszynowego wypożyczonego od lokalnych dilerów, bo 

rolnikowi nakazano ukryć jego własne maszyny… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/fakty/polska/minister-puda-na-walizkach-kto-na-jego-miejsce,110436.html
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Po ile materiał siewny zbóż? Zdecydowanie droższy 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 27.08.2021 | fot. M. Tyszka 

Rolnicy, o ile pozwala im pogoda i logistyka w gospodarstwie, przygotowują się do 

zasiewów zbóż. Wybierają też konkretne odmiany. Czy materiał siewny jest w tym roku 

droższy niż w ubiegłym? 

• Cena materiału siewnego pszenicy to zwyżka o około 400 zł na tonie, w stosunku do 

roku 2020. 

• ile w ubiegłym roku jednostkowy koszt nasion odmiany o wysokim MTZ (np. w 

pszenżycie – 56 g) wynosił 360 zł/ha, a w tym roku MTZ wynosi przeciętnie 45 g to koszt 

obsiania 1 ha wynosi 330 zł/ha. 

• Towar zebrany z plantacji nasiennych cechuje się niższą masą tysiąca ziaren niż przed rokiem, ale ma 

zdecydowanie lepsze kiełkowanie. Dla rolników oznacza to, że nawet mimo wyższej ceny samego kwalifikatu, 

będą mogli zastosować niższe normy wysiewu, a co za tym idzie nie podnosić kosztów. 

Jeszcze przed żniwami informowaliśmy na portalu farmer.pl, że ceny kwalifikowane materiału siewnego, mogą być w 

tym roku droższe i wiele będzie zależeć od cen ziarna w skupach. 

Ile kosztuje ziarno siewne 2021? 

Teraz te zapowiedzi sprawdziliśmy w praktyce, ponieważ rzeczywiście cena ziarna zbóż w skupach jest w tym roku 

wyższa niż podczas ubiegłorocznych żniw. Poza tym istnieje uzasadniona obawa, że może być go mniej na rynku, ze 

względu na problemy ze zbiorem nie tylko w Polsce, ale też i w Zachodniej Europie. Otwarte pozostają też pytania o 

jakość. Zwłaszcza o masę tysiąca ziaren (MTZ). 

Poprosiliśmy przedstawicieli firm sprzedających materiał siewny o informacje, jak oceniają rynek, ceny i dostępność 

nasion poszczególnych gatunków zbóż. Podali oni wiele praktycznych rad. Warto się z nimi zapoznać. 

Wyższa cena – niższy MTZ 

- W tym roku ceny kwalifikowanego materiału siewnego są zdecydowanie wyższe niż rok temu. Wpływ na to ma 

oczywiście cena rynkowa zbóż. W przypadku pszenicy jest to zwyżka o około 400 zł na tonie, w stosunku do roku 

2020 – mówi farmer.pl Agata Łosiakowska-Smolińska, kierownik Kontroli Jakości w Dziale Nasiennym Agrii Polska. 

I dodaje, że nie ma problemów z jakością surowca. - Nasze plantacje nasienne rozmieszczone są w różnych 

województwach. Pomimo mokrych i przedłużających się żniw, większość towaru zeszła z pola w optymalnym 

terminie. Nasiona nie są porośnięte, ale z pewnością mają niższą MTN, co z kolei jest efektem warunków stresowych 

w okresie wegetacji. Trzeba jednak pamiętać, że na jakość kwalifikowanego materiału siewnego wpływa przede 

wszystkim zdolność kiełkowania i czystość. Drobniejsze nasiona to korzyść w postaci niższej normy wysiewu, a tym 

samym mniejszych kosztów – dodaje Łosiakowska-Smolińska. 

Patrz na jednostki siewne 

W podobnym tonie wypowiada się Remigiusz Waligóra, dyrektor działu traw i poplonów z Wronkowski Anna 

Wronkowska. - Rzeczywiście, można zauważyć, że ceny kwalifikowanego materiału siewnego są wyższe niż przed 

rokiem, natomiast ceny w skupach także bardzo mocno się zmieniły. Trudno zatem oczekiwać, żeby materiał siewny 

był tańszy niż przed rokiem, jeżeli z punktach skupu ceny są o ok. 400 zł/t wyższe – mówi nam. 

Ale jak szybko dodaje, przebieg warunków pogodowych spowodował, że w wielu rejonach masa tysiąca ziaren zbóż 

jest niższa i może się okazać, że dana odmiana przy tej samej obsadzie 300 szt./m2 w adekwatnych warunkach 

będzie miała niższą normę siewu niż przed rokiem. 

- O ile w ubiegłym roku jednostkowy koszt nasion odmiany o wysokim MTZ (np. w pszenżycie – 56 g) wynosił 360 

zł/ha, a w tym roku MTZ wynosi przeciętnie 45 g to koszt obsiania 1 ha wynosi 330 zł/ha – podkreśla Remigiusz 

Waligóra. 
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I podaje konkretne przykłady cen różnych odmian i gatunków zbóż w ofercie firmy. 

- Można przyjąć, że koszt kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej odmian Asory (E/A), Produzent (A) i 

LG Mocca (Ck) w tym roku wynosi 2500 zł/t (czyli przy MTZ 45 g, zdolności kiełkowania 98%, obsadzie 300 szt./m2, 

normie siewu 140 kg/ha to koszt 350 zł/ha). Pszenżyta ozimego odmiany wzorcowej w COBORU mianowicie SU 

Liborius wynosi 2350 zł/t. Natomiast pszenżyto ozime Corado, które oferowane jest w jednostkach siewnych to koszt 

nasion 99 zł/js. Cena żyta odmiany Dańkowskie Skand to koszt ok. 130 zł/js. Jęczmień ozimy odmiany Teuto to koszt 

ok. 110 zł/js, przy czym norma siewu wynosi 3 js/ha. Przy doprawieniu produktem Systiva 333 FS, producent zaprawy 

zaleca obniżenie normy siewu do 2,5 js/ha – informuje nas Waligóra. 

Niższy MTZ, ale lepsze kiełkowanie 

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja na rynkach zbytu zbóż. Ceny na wszystkie gatunki są znacznie 

wyższe niż w latach ubiegłych, a mimo to wielu producentów nie chce sprzedawać licząc na jeszcze wyższe stawki na 

jesień. Cena skupu płodów rolnych bezpośrednio przekłada się na ceny kwalifikowanego materiału siewnego, która 

jest znacznie wyższa niż przed rokiem. Rok był trudny i plony są niższe – mówi z kolei Łukasz Kostyk, dyrektor ds. 

Projektów Strategicznych Procam Polska… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/po-ile-material-siewny-zboz-zdecydowanie-drozszy,110434.html
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Niemcy: Ministerstwo rolnictwa zapowiada słabsze zbiory, wskazuje na zmiany klimatu 
Farmer.pl | Autor: PAP | 27.08.2021 | fot. Shutterstock 

Zbiory zbóż, warzyw i owoców w Niemczech będą w tym roku poniżej średniej. Żniwa 

były utrudnione przez częste deszcze i burze – wynika z raportu ministerstwa rolnictwa 

w Berlinie, o którym pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Resort wskazuje, że 

rolnictwo musi dostosować się do zmian klimatu. 

- Zbiory zbóż w wielu regionach Niemiec będą w tym roku zauważalnie słabsze ze 

względu na trudne warunki pogodowe - poinformowała minister rolnictwa Julia 

Kloeckner (CDU). - Bezpieczne zbiory nie są już czymś oczywistym. Rolnictwo musi 

dostosować się do zmian klimatycznych. (...) W wielu miejscach żniwa były i będą 

spowalniane przez deszcze i burze, co oznacza, że plony ilościowo i jakościowo ucierpią - dodała. 

Jak szacuje ministerstwo, wielkość tegorocznych plonów wyniesie 42,1 mln ton. To o 2,7 proc. mniej niż rok 

wcześniej oraz o 4,8 proc. mniej, niż wynosiła średnia z lat 2015-2020. Wielkość zbiorów pszenicy ozimej 

(najważniejszego gatunku zboża) wyniesie o 3,5 proc. poniżej poziomu z poprzedniego roku, mimo że powierzchnia 

upraw była o 4,4 proc. większa - podaje "FAZ". 

Z kolei sadownictwo ucierpiało z powodu długich okresów z niskimi temperaturami i małym nasłonecznieniem na 

wiosnę, a następnie przez zbyt obfite opady deszczu latem - wskazuje ministerstwo w raporcie. Przyczynami niższych 

zbiorów warzyw są opóźnienia ich wzrostu, wynikające ze zbyt niskich temperatur. Liczne problemy z terminowymi 

zbiorami są efektem zbyt mokrej lub zalanej gleby. 

- Mokra wiosna i lato przysłużyły się za to paszom, takim jak trawa, koniczyna lub kukurydza na kiszonkę, których 

zbiory znacznie się poprawiły w porównaniu z poprzednimi, suchymi latami - dodała minister, cytowana przez "FAZ", 

podkreślając, że "sytuacja na obszarach dotkniętych powodzią jest gorsza: tutaj niektóre zapasy pasz zostały 

zniszczone, a obszary paszowe stają się bezużyteczne do dalszego wykorzystania". 

Zamknij > 
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Gembicka: Kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich ma infrastruktura 
Farmer.pl | Autor: PAP | 27.08.2021 | fot. mat. prasowe 

Kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich ma infrastruktura. W wielu miejscach wciąż 

są problemy z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną czy społeczną - oceniła podczas 

drugiego dnia kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wiceminister rolnictwa i rozwoju 

wsi Anna Gembicka. 

Gembicka, podczas drugiego dnia kongresu Forum Wizja Rozwoju odbywającego się w 

Gdyni, oceniła, że w rozmowach o rozwoju wsi bardzo ważne są kwestie związane z 

infrastrukturą. 

- Kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich ma infrastruktura. W wielu miejscach 

wciąż są problemy z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, społeczną - remizami, świetlicami, czy tą związaną z 

dostępem do szerokopasmowego internetu. To się łączy - powiedziała. 

Jak dodała, wiele osób ma obraz wsi, jako miejsca, które jest zacofane. - Rolnictwo i obszary wiejskie niesamowicie 

się rozwijają, rolnictwo jest tym sektorem, w którym bardzo dobrze widać wszystkie przemiany technologiczne, 

postęp technologiczny, na który musimy znaleźć pewną receptę - mówiła wiceminister. 

Mówiąc o rozwoju technologicznym w rolnictwie Gembicka przypomniała, że ramach Polskiego Ładu powstanie 

systemu monitorowania upraw rolnych, który ma wspomagać rolników w radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu. 

O technologie oparty będzie również program paszportyzacji polskiej żywności - dodała Gembicka i przypomniała, że 

jego celem będzie umożliwienie śledzenia drogi produktu rolnego od pola do stołu oraz walka z podrabianiem 

polskiej żywności. 

Zamknij > 
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Popyt na zboże i pasze w Chinach nie zmalał i nie zmaleje 
Farmer.pl | Autor: Jacek Strzelecki | 27.08.2021 | fot. Shutterstock 

Ulewne deszcze i powodzie w lipcu w Chinach nie zaburzyły chińskiego rynku 

zbożowego ani paszowego. Chiński rząd prognozuje dobre zbiory, a rozwój pogłowia 

zwierząt gospodarskich ma gwarantować stabilność cen. 

• Wysokie ceny płodów rolnych w Chinach. 

• Chiny mimo dobrych prognoz dla własnej produkcji zbóż nie zmniejszyły importu. 

• Dobre plony zapewnią pasze w dobrych cenach, które pozwolą zachować rozwój 

hodowli świń w Chinach. 

Według monitoringu 500 chińskich rynków obracającymi produktami rolnymi w trzecim 

tygodniu sierpnia bieżącego roku średnia krajowa cena kukurydzy wyniosła 2,95 CNY/kg, co oznacza, że tydzień do 

tygodnia nie zmieniła się, z kolei rok do roku wzrosła o 21,4%. 

Ceny głównych zbóż i pasz 

Średnia cena kukurydzy w trzech północno-wschodnich prowincjach, w głównym obszarze produkcji, wyniosła 2,65 

CNY/kg, czyli więcej o 0,4% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Z kolei cena kukurydzy w prowincji Guangdong, 

głównym obszarze sprzedaży, wyniosła 3,07 CNY/kg, co oznacza wzrost o 1% w porównaniu z minionym tygodniem. 

Średnia krajowa cena śruty sojowej wyniosła 3,81 CNY/kg, co oznacza wzrost o 0,5% w porównaniu z poprzednim 

tygodniem i wzrost rok do roku o 11,4%. 

Średnia cena mieszanki paszowej dla tuczników wyniosła 3,62 CNY/kg, i było to więcej o 0,3% do poprzedniego 

tygodnia, a w ujęciu rok do roku wzrosła o 13,8%. Średnia cena mieszanek paszowych dla kurczaków brojlerów 

wyniosła 3,65 CNY/kg i tydzień do tygodnia było to bez zmian, a porównaniu z do tego samego okresu rok temu była 

wyższa o 10,6%. Średnia cena mieszanek paszowych dla kur niosek wyniosła 3,37 CNY/kg i w porównaniu z 

poprzednim tygodniem cena nie zmieniła się z kolei roku do roku była wyższa o 11,6%. 
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Import zbóż a hodowla zwierząt gospodarskich 

Ulewne deszcze w lipcu bieżącego roku, które wywołały powódź w rolniczej prowincji Henan w Chinach, nie 

dokonały degradacji upraw zbóż. Zniszczenia były małe i nie mają one żadnego wpływu na ogólnokrajowy wynik 

produkcji. 

Chiny mimo dobrych prognoz dla własnej produkcji zbóż nie zmniejszyły importu. Od stycznia do lipca 2021 roku, w 

sumie wszystkich zbóż zaimportowały 39 mln 835 tys. ton i rok do roku jest to o 1,6 razy więcej, to jest o łącznej 

wartości 11 mld 850 mln dolarów, co stanowi w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku o 1,8 razy 

więcej… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/popyt-na-zboze-i-pasze-w-chinach-nie-zmalal-i-nie-zmaleje,110370.html
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Europejski Zielony Ład zagrożeniem dla uprawy rzepaku 
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 26.08.2021 | fot. Shutterstock 

Ekspertyza IOR-PIB potwierdza, że Europejski Zielony Ład to wyzwanie dla polskich 

producentów rzepaku. Areał uprawy tego gatunku obecnie wzrósł, ale przyszłość nie 

rysuje się najlepiej. 

Zgodnie z wnioskami najnowszej ekspertyzy Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego 

Instytutu Badawczego, dedykowane rolnictwu strategie Komisji Europejskiej 

proponowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu stawiają nowe, trudne 

wyzwania przed polskimi producentami rzepaku. Realizacja celów koncepcji „Od pola 

do stołu” bez utraty efektywności i spadku plonowania rzepaku w Polsce musi więc 

zostać wsparta nowymi narzędziami pomocowymi opracowywanymi obecnie przez Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w ramach krajowego Plan Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Mniej substancji czynnych w rzepaku 

Jest to jedna z kluczowych konkluzji opracowania pt. „Zwiększenie efektywności integrowanej ochrony rzepaku 

ozimego zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu” zrealizowanego przez zespół ekspercki IOR-PIB pod 

kierownictwem prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego. 

- W Polsce rzepak ozimy jest najważniejszą rośliną oleistą, a powierzchnia jego zasiewów wzrasta i wynosi prawie 1 

mln ha. Zmiany agroklimatyczne, uproszczenia w technologiach produkcji oraz duża powierzchnia zasiewów 

wpływają na wzrost znaczenia gospodarczego agrofagów, czyli chorób, chwastów i szkodników. W Polsce występuje 

prawie 100 agrofagów, z czego do najważniejszych zaliczyć należy 15 szkodników, 8 patogenów i 10 gatunków 

chwastów. Wprowadzenie od 1 stycznia 2014 r. w całej Unii Europejskiej obowiązku stosowania integrowanej 

ochrony roślin przyczyniło się do obniżenia stosowania w rzepaku ozimym środków ochrony roślin z 1,97 kg/ha 

substancji czynnych do 1,74 kg/ha. Aktualnie najwięcej używa się herbicydów, czyli 0,92 kg/ha, następnie fungicydów 

– 0,45, a najmniej insektycydów, bo tylko 0,28 kg/ha. Średnio w Polsce na wszystkie uprawy stosuje się 2,5 kg/ha, 

natomiast w całej UE 3,5 kg/ha substancji czynnych – czytamy w słowie wstępnym do opracowania autorstwa prof. 

dr hab. Marka Mrówczyńskiego, dyrektora IOR-PIB. 

Strategie unijne 

- Strategie KE „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności” zalecają obniżenie stosowania środków ochrony 

roślin o 50% w ciągu 10 lat. Zapis ten powinien dotyczyć tylko 10 państw UE stosujących środki ochrony roślin 

powyżej średniej, natomiast kraje używające mniej preparatów, powinny nawet racjonalnie zwiększyć chemizację 

produkcji, także z wykorzystaniem metod niechemicznych, w tym głównie środków biologicznych… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/europejski-zielony-lad-zagrozeniem-dla-uprawy-rzepaku,110416.html
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Powstanie Krajowej Grupy Spożywczej pod znakiem zapytana. Hamulcowym minister 

Puda? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.08. 2021 | 

Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie 

mogą się dogadać w sprawie prac nad utworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej. Wedle 

doniesień medialnych, to Grzegorz Puda, minister rolnictwa, opóźnia ten proces, a 

zarazem utworzenie holdingu spożywczego. 

– Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Organizowanie holdingu zostało 

przesunięte, podobnie jak w przypadku innych spółek Skarbu Państwa do Ministerstwa 

Aktywów Państwowych, które wykonało poprawnie to, co do niego należało. 

Szczególnie aktywny był wiceminister Andrzej Śliwka – komentuje na antenie Radia 

Maryja Jan Krzysztof Ardanowski. 

Minister rolnictwa szuka kruczków prawnych 

Jak przekonuje były minister rolnictwa, w związku z utworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej powstały wszystkie 

podstawy prawne. Jednak mimo to, prace zostają opóźniane, co budzi oburzenie wśród rolników. – Nagle okazuje 

się, że minister rolnictwa, który powinien wspierać ten projekt, bo jest on bardzo ważny dla polskiego rolnictwa, 

wycofuje się z niego i szuka kruczków prawnych mających nie dopuścić do powstania holdingu. Ja tego nie rozumiem, 

ponieważ po pierwsze była twarda deklaracja PiS-u. Po drugie, jest to naprawdę potrzebne polskiemu rolnictwu – 

ocenił polityk w wypowiedzi dla toruńskiej rozgłośni. -  Dzięki temu holdingowi moglibyśmy zwiększyć efektywność i 

opłacalność produkcji rolnej i zapewnić odpowiednie dochody rolnikom – przekonuje Ardanowski. 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: coraz więcej ofert za pszenicę 

powyżej 1000 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał |  27.08.2021 | 

Na krajowym rynku skupu zbóż bez większych zmian. Ceny nadal rosną. Tylko od 

minionej środy przeciętna stawka za pszenicę konsumpcyjną poszła w górę o blisko 10 

zł/t. O kilka złotych mniejsze wzrosty odnotowaliśmy w przypadku pozostałych 

gatunków zbóż. W porównaniu do naszego zestawienia sprzed dwóch dni, niemal nie 

drgnęła średnia wycena rzepaku.  

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

27.08.2021 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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Rekordowe ceny pszenicy i żyta. Chleb będzie drogi 
Cenyronlnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.08.2021 |  

W połowie sierpnia pszenica była o 30–35 proc. droższa niż rok wcześniej, a pod koniec 

miesiąca cena na giełdzie MATIF sięgnęła historycznie najwyższego poziomu w okresie 

żniw. – Zazwyczaj żniwa przynosiły spadek cen. W tym roku jest odwrotnie, ceny rosną i 

nic nie zapowiada dużej i zdecydowanej korekty cenowej w najbliższych miesiącach – 

ocenia Krzysztof Gwiazda, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu 

Zbożowo-Młynarskiego. W efekcie można się spodziewać podwyżek cen mąki, a także 

pieczywa. Od początku roku, jak wskazuje GUS, podrożały one odpowiednio o 3,6 proc. 

i 5,9 proc. r/r. 

Ceny w skupie płacone polskim producentom są pochodną notowań na światowych giełdach oraz kursu złotego do 

euro i dolara. Na giełdzie MATIF pszenica konsumpcyjna (w kontrakcie z dostawą na wrzesień br.) kosztuje ok. 273 

euro. Rok temu było to ok. 185 euro. Przy obecnym osłabionym kursie euro do złotego to prawie 1250 zł wobec 850 

zł przed rokiem. 

Obecne ceny są najwyższe od przeszło ośmiu–dziewięciu lat 

– Wysokie ceny na giełdach wynikają z sytuacji na międzynarodowym rynku zbóż, w tym także na rynku pszenicy. 

Polska jest dużym eksporterem tego zboża. Eksportujemy około 4 mln ton pszenicy w sezonie przy zbiorach około 12 

mln ton, czyli aż 1/3 pszenicy wyjeżdża z naszego kraju m.in. do Arabii Saudyjskiej, Algierii, Maroka czy Niemiec. 

Ceny, które obowiązują na tamtych rynkach, dyktują również ceny w Polsce. W praktyce cena portowa eksportowa 

ma kolosalny wpływ na każdy region w kraju – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Krzysztof Gwiazda. 

W regionach, które leżą bliżej portu, ceny są wyższe, a na południu Polski – nieco niższe. Różnica wynika z kosztów 

transportu z pola do miejsca, w którym zboże jest ładowane na statki lub wyjeżdża transportem samochodowym. 

- Obecne ceny są najwyższe od przeszło ośmiu–dziewięciu lat, co jest spowodowane trudnym i ciasnym bilansem 

światowym zbóż. Popyt na świecie zwiększa się co roku, a nie jest to tylko konsumpcja dla ludzi, ale także zboża do 

produkcji różnego rodzaju pasz dla zwierząt. Z kolei podaż zbóż nie zawsze nadąża za popytem, bywają trudne lata z 

punktu widzenia klimatycznego, pogodowego. Taką sytuację mieliśmy rok temu we Francji, kiedy urodziło się poniżej 

30 mln ton pszenicy. W efekcie wzrosło zapotrzebowanie na polską pszenicę. Tam, gdzie wcześniej byli obecni 

Francuzi, weszły polskie firmy, które zaczęły eksportować pszenicę w dużych ilościach np. do Algierii – wyjaśnia 

prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego. 

Rosną koszty produkcji mąki 

Rynkowe ceny pszenicy i żyta konsumpcyjnego wpływają bezpośrednio na cenę mąki. Znaczenie mają także koszty 

pozasurowcowe, czyli m.in. cena energii elektrycznej, która w Polsce wzrosła bardzo mocno w ciągu ostatnich kilku 

lat. Branża zbożowo-młynarska radziła sobie z tym wzrostem dzięki długoterminowym kontraktom na dostawę prądu 

po cenach sprzed dwóch–trzech lat. Te jednak stopniowo wygasają i trzeba negocjować nowe, tyle że przy znacznie 

wyższych cenach, z uwzględnieniem dodatkowych opłat, które weszły w życie w ostatnich latach. 

- Do tego dochodzą coraz wyższe koszty pracy. Młyn to fabryka, w której nie da się wszystkiego zautomatyzować. 

Wciąż potrzebny jest człowiek, który nadzoruje wszystkie procesy. Potrzebni są ludzie w laboratoriach, gdzie 

sprawdzana jest jakość surowca i produktów gotowych. Trzeba ten produkt zapaczkować, zaworkować, załadować 

na samochód i wysłać. Presja płacowa daje się odczuć także w naszej branży – dodaje Krzysztof Gwiazda. 

To też może być coraz większym problemem, tym bardziej że od przyszłego roku przewidziana jest kolejna podwyżka 

płacy minimalnej. 

Koszty pozasurowcowe wzrosły w ciągu ostatniego roku o 5–7 proc 

Jak podkreśla prezes PZPPZ-M, wzrost kosztów produkcji wynika także z innych podwyżek, nawet tak nieoczywistych 

dla branży surowców jak drewno czy folia, które wykorzystywane są w transporcie czy handlu detalicznym. Dla 
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przykładu ceny tektury z recyklingu wzrosły o 33 proc., ceny folii (LDPL) nawet o 100 proc. Z kolei folia 

termokurczliwa i folia stretch podrożały o ponad 50 proc. Worki i torebki papierowe podrożały w tym okresie od 5 do 

7 proc. Z kolei ceny palet drewnianych podniosły się o 30 proc. i dostawcy uprzedzają, że to nie koniec podwyżek, 

bowiem drewno ma istotnie podrożeć w kolejnych miesiącach. 

- Koszty pozasurowcowe wzrosły w ciągu ostatniego roku o 5–7 proc. To niestety musi się przełożyć na cenę mąki, a 

dalej na cenę pieczywa i wszelkich wyrobów produkowanych z mąki – uściśla ekspert. 

Jak wynika z ostatnich danych GUS, w lipcu mąka podrożała o 2,1 proc. w ujęciu rocznym i o 1,4 proc. w ujęciu 

miesięcznym. Od początku roku podwyżka wyniosła 3,6 proc. Pieczywo w tym czasie podrożało o blisko 6 proc. 

Nie należy się spodziewać wyraźnych korekt cenowych w dół 

Na koszty branży zbożowo-młynarskiej wpłynęła także pandemia koronawirusa, która wymusiła stosowanie nowych, 

restrykcyjnych procedur epidemicznych. Na presję inflacyjną przełożyły się także zakłócenia w globalnym handlu – 

tymczasowe zerwanie łańcuchów dostaw skutkowało opóźnieniami w dostawach.  

Jak dodaje Krzysztof Gwiazda, nie należy się spodziewać dużych i zdecydowanych korekt cenowych w dół w ciągu 

najbliższych miesięcy. Pozostaje poczekać do nowych zbiorów. Jeżeli będą one wyższe, bardziej udane niż w tym 

roku, to w naturalny sposób ceny zbóż powinny spadać. 

Źródło: Newseria Biznes 

Zamknij > 

 

 

 

 


