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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 6 września 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 972,50  Średnia cena zł/t: 752,50  Średnia cena zł/t: 803,33  Średnia cena zł/t: 599,29  

MIN - MAX: 750,00 - 1 060,00  MIN - MAX: 500,00 - 860,00  MIN - MAX: 730,00 - 1 000,00  MIN - MAX: 500,00 - 740,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 901,77  Średnia cena zł/t: 726,40  Średnia cena zł/t: 810,16  Średnia cena zł/t: 756,55  

MIN - MAX: 680,00 - 1 020,00  MIN - MAX: 500,00 - 850,00  MIN - MAX: 590,00 - 920,00  MIN - MAX: 600,00 - 900,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 007,08  Średnia cena zł/t: 1 062,50  Średnia cena zł/t: 1 050,00  Średnia cena zł/t: 1 025,00  

MIN - MAX: 900,00 - 1 140,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 100,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 100,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 482,31  Średnia cena zł/t: 1 052,50  Średnia cena zł/l: 1,54 Średnia cena zł/kg: 4,43 

MIN - MAX: 2 200,00 - 2 580,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 080,00  MIN - MAX: 1,47 - 1,66 MIN - MAX: 3,50 – 5,10 

    

    

MATF Pszenica  
244,50 €/t 

MATF Kukurydza  
217,00 €/t 
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Ceny skupu: maksymalna stawka za pszenicę kons. wynosi 1080 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał  | 01.09.2021 | 

Początek września przyniósł kontynuację podwyżek cen skupu zbóż. W porównaniu do 

poniedziałkowego zestawienia średnie stawki wzrosły o kilka złotych za tonę.  

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

01.09.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 

 

 

Zielony Ład to nie jest szansa. To kolejne zagrożenie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał |  31.08.2021 |  

- Jak wchodziliśmy do Unii, to dopłaty wynosiły 800 zł/ha. Dzisiaj, po tym całym 

wyrównaniu, jeżeli zostaną wykonane wszystkie ekoschematy i utrzyma się kurs 

złotówki w stosunku do euro, to maksymalnie dopłata wyniesie 875 zł/ha. Dopłaty w 

stosunku do siły nabywczej zdecydowanie zmalały – stwierdził niedawno prezes 

Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Ryszard Kierzek. 

- Prowadzona jest na nas nagonka, że zmienia się klimat. Nikt nie bierze pod uwagę, że 

nasza praca, oprócz jakiś tam emisji, i nasze rośliny produkują tlen. Czytaj dalej… 

 

Problem z dostępnością materiału siewnego pszenżyta 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 01.09.2021 | fot. farmer.pl 

Nie skończyły się jeszcze zbiory zbóż. W wielu regionach kraju, opady deszczu nie 

pozwalają wjechać w pole. Ziarno jest zbyt wilgotne. A już trzeba myśleć o nowych 

zasiewach. 

Materiał siewny zbóż jest w tym roku droższy. Jeszcze przed żniwami, informowaliśmy, 

że jednym z czynników wpływających na jego cenę, będzie miała wartość skupowa. 

Mówiło się o podwyżkach sięgających 200 zł na tonie. Finalnie okazało się, że ziarno 

siewne pszenicy, według informacji zebranych przez firmy zajmujące się dystrybucją 

nasion, jest nawet droższe o 400 zł, o czym pisaliśmy. Czytaj dalej… 

Rolnikom należą się rekompensaty za straty wskutek wdrażania Zielonego Ładu 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 01.09.2021 | fot. Pixabay/dimitrisvetsikas1969 

Komisja Europejska nie może ignorować wyników badań swojego własnego centrum 

badawczego – uważa austriacka minister rolnictwa. Wezwała do opracowania systemu 

rekompensat za skutki Zielonego Ładu dla gospodarstw. 

Austriacka minister rolnictwa Elisabeth Köstinger wezwała Komisję Europejską do 

stworzenia warunków sprawiedliwej transformacji w odniesieniu do swojej polityki 

ochrony klimatu. Odniosła się do raportu Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, 

który ocenia przewidywane skutki Zielonego Ładu dla branży rolnej. Czytaj dalej… 
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Czy wiecie, jaki w tym roku jest areał uprawy kukurydzy w Polsce? Rekordowy! 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 01.09.2021 | fot. M. Tyszka 

Jak wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzchnia 

upraw kukurydzy w tym roku sięga blisko 1,73 mln ha. Przedstawiciele firm nasiennych 

oceniają ten areał nawet wyżej, bo na blisko 1,8 mln ha. To znaczący skok uprawy tego 

gatunku, o czym nie mówiło się głośno. 

- Rzeczywiście powierzchnia uprawy kukurydzy jest w tym roku wyjątkowo wysoka. My 

jako Polski Związek Producentów Kukurydzy szacowaliśmy wiosną, że wynosi ona 1,4 

mln ha. Dane ARiMR są znacznie wyższe i co warte podkreślenia dotyczą też tych 

mniejszych gospodarstw, poniżej 10 ha. Czytaj dalej… 

Przez błąd producenta pestycydów, rolnicy muszą zaorać 5000 ha uprawy buraka 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.09.2021 |  

We Francji około 5000 hektarów uprawy buraków cukrowych musi zostać zniszczonych 

przed zbiorami. Ministerstwo rolnictwa w Paryżu zarządziło w zeszłym tygodniu 

likwidację plantacji z powodu wykrycia w stosowanych tam pestycydach środków 

niedozwolonych na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z informacją francuskiego resortu 

rolnictwa, uprawy zostały poddane działaniu pestycydów, zawierających różne ilości 

niedozwolonych w Unii Europejskiej substancji. - Przyczyną są błędy w procesie 

produkcyjnym i pakowaniu przez izraelskiego dostawcę Adama. Nie można wykluczyć 

ryzyka dla konsumentów - stwierdziło ministerstwo. Czytaj dalej… 

Czynsz dzierżawny i ceny sprzedaży gruntów. Najnowsze dane 
Agropolska.pl | Autor : KOWR | 03.09.2021 | Fot. Krzysztof Zacharuk 

W I półroczu br. sprzedano 2127 ha - 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. 

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest 

dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I półroczu 2021 

r. wyniósł 15,1 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w tym okresie 

wyniosła 40 602 zł/ha. 

W wyliczeniach zarówno średniej wysokości czynszu, jak i średniej ceny sprzedaży 

gruntów wyeliminowano grunty zabudowane oraz o specyficznym charakterze (np. ze 

złożami kopalin, pod wodami), a także grunty nierolne. Czytaj dalej… 

KRUS podał ważne progi. Ich przekroczenie może kosztować rolnika 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 02.09.2021 | Fot. Policja 

Po raz kolejny zmieniły się progi decydujące o zmniejszeniu lub nawet zawieszeniu 

emerytur i rent „dorabiającym” świadczeniobiorcom z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

Kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia), powodujące 

zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych, uległy zmianie od 1 

września. Czytaj dalej… 
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Zielony Ład będzie miał wpływ na rolnictwo 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (ZL) | 02.09.2021 | Fot. Twitter @jwojc 

Unijny komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski oraz minister rolnictwa i rozwoju 

wsi, Grzegorz Puda podczas XXX Forum Ekonomicznego wezmą udział w panelu na 

temat Zielonego Ładu. 

Neutralność klimatyczna jest sporym wyzwaniem dla gospodarek do tej pory 

opierających się na węglu. W Europie toczy się dyskusja nad Zielonym Ładem, związaną 

z nim skuteczną i korzystną transformacją energetyczną oraz jej wpływem na produkcję 

rolną a także nad strategią bioróżnorodności i gospodarką leśną. Czytaj dalej… 

 

Niska podaż ziarna zbóż w skupach 
Farmer.pl | Autor: MT/HJ | 02.09.2021 | Fot. MT 

Żniwa nadal są niedokończone. Rolnicy muszą wstrzymać się ze zbiorem, bo jest zbyt 

mokro. A jak miejscami udało się „skosić” zboże to jest ono od razu sprzedawane. 

Dlatego skupy informuję, że jak już trafia do nich ziarno to jest wilgotne, porażone przez 

Fusarium i porośnięte. Podaż jest jednak znikoma. 

Ceny nadal utrzymują się wysokie i za pszenicę konsumpcyjną można dostać, zgodnie z 

naszym zestawieniem, nawet 1060 zł/t netto. Pszenżyto kosztuje od 800 do 870 zł/t 

netto, jęczmień od 720 do 870 zł/t netto, żyta od 750 do 820 zł/t netto, owsa od 600 do 

630 zł/t netto. Czytaj dalej… 

Lista Odmian Zalecanych dla pszenicy ozimej na sezon 2021/2022 
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska |  02.09.2021 | fot. shutterstock 

Druga połowa września upływa zwykle pod znakiem siewu zbóż ozimych, tak więc jest 

jeszcze chwila, by podjąć decyzję odnośnie odmiany pszenicy. Mamy nadzieję, że LOZ 

publikowana przez COBORU pomoże w podjęciu tej decyzji. 

Pszenica należy do najbardziej popularnych zbóż nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ze 

względu na wyższe plonowanie formy ozimej niż jarej, krajowi rolnicy zwykle stawiają 

na pierwszą formę tego gatunku. Przyjrzyjmy się, które odmiany zalecane są do 

wysiewu przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w poszczególnych 

województwach. Czytaj dalej… 

Kto reprezentuje rolników w rozmowach z rządem? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska |  03.09.2021 |fot. Gerd Altmann z Pixabay 

Jak wyłoniono organizacje, biorące udział we wczorajszym spotkaniu rolników z 

premierem? 

Niestety, MRiRW nie udało się tego ustalić. Nie otrzymałam odpowiedzi na to pytanie, 

wydawałoby się oczywiste po tak rozreklamowanym wczorajszym spotkaniu. 

Próżno szukać też wskazówek na stronie internetowej MRiRW - tu umieszczono tylko 

następującą listę organizacji, biorących udział w spotkaniu. Czytaj dalej… 
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Ile i czego jest na polach? Teledetekcja satelitarna prawdę powie? 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 03.09.2021 | fot. WikiImages z Pixabay 

GUS oszacował wielkość tegorocznych upraw na podstawie danych satelitarnych. 

„Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa –

SATMIROL” to projekt realizowany w ramach programu „Społeczny i gospodarczy 

rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”. 

Główny Urząd Statystyczny wspólnie z Urzędem Statystycznym w Olsztynie od wielu lat 

prowadzi działania mające na celu wykorzystanie zobrazowań satelitarnych do 

prognozowania powierzchni upraw rolnych i ogrodniczych – podaje GUS. Czytaj dalej… 

 

Na zachodzie kraju ruszyły zbiory kukurydzy kiszonkowej. Na południu jest mokro 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 03.09.2021 | fot. A. Kobus 

W województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim zaczęły się zbiory 

kukurydzy kiszonkowej. W Małopolsce i na Podkarpaciu kukurydza „stoi” w wodzie. 

Ostatnio pisaliśmy o tym, że powierzchnia uprawy kukurydzy w tym roku jest 

rekordowa. Oceniana jest ona na blisko 1,73 mln ha, kiedy w latach poprzednich sięgała 

1,2 mln ha. Większy areał stanowi kukurydza z przeznaczeniem na ziarno, której jest 

znacznie ponad 1 mln ha, ale tej kiszonkowej jest też dużo, bo ok. 650 tys. ha. Czytaj 

dalej… 

 

Zaprawianie ziarna zbóż to konieczność 
Farmer.pl | Autor: prof. Marek Korbas, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka | 04.09.2021 |  

Zaprawa nasienna stanowi pierwszą linię obrony zbóż przed chorobami odglebowymi 

atakującymi siewki i młode rośliny. Zapobiega także chorobom przenoszonym z 

materiałem siewnym, jak śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia 

pyląca pszenicy, pasiastość liści jęczmienia czy głownia źdźbłowa żyta. 

Dobrze znane przysłowie „mądry Polak po szkodzie” jest wymowne i bardzo dobrze 

opisuje to, co może wydarzyć się, gdy rolnik wysieje niezaprawiony materiał siewny. 

Czytaj dalej… 

 

Na Ukrainie rozpoczęto zbiory kukurydzy i soi 
Farmer.pl | Autor: JK | 04.09.2021 | Fot.pixbay.com 

Według ukraińskiego ministerstwa rolnictwa, rolnicy rozpoczęli zbiór kukurydzy i soi. 

Do 2 września ukraińscy rolnicy zebrali 25,8 tys. ton kukurydzy przy średnim plonie 5,99 

t/ha z 0,1 proc. planowanej powierzchni i 15,7 tys. ton soi przy plonie 5,67 t/ha z 0,2 

proc. powierzchni. 

Ponadto rolnicy Ukrainy zebrali 44,93 mln ton zbóż i roślin bobowatych ze średnim 

plonem 4,39 t/ha z 64,2 proc. planowanej powierzchni. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Ceny skupu: maksymalna stawka za pszenicę kons. wynosi 1080 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał  | 01.09.2021 | 

Początek września przyniósł kontynuację podwyżek cen skupu zbóż. W porównaniu do 

poniedziałkowego zestawienia średnie stawki wzrosły o kilka złotych za tonę.  

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

01.09.2021 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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Zielony Ład to nie jest szansa. To kolejne zagrożenie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał |  31.08.2021 |  

- Jak wchodziliśmy do Unii, to dopłaty wynosiły 800 zł/ha. Dzisiaj, po tym całym 

wyrównaniu, jeżeli zostaną wykonane wszystkie ekoschematy i utrzyma się kurs 

złotówki w stosunku do euro, to maksymalnie dopłata wyniesie 875 zł/ha. Dopłaty w 

stosunku do siły nabywczej zdecydowanie zmalały – stwierdził niedawno prezes 

Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Ryszard Kierzek. 

- Prowadzona jest na nas nagonka, że zmienia się klimat. Nikt nie bierze pod uwagę, że 

nasza praca, oprócz jakiś tam emisji, i nasze rośliny produkują tlen. Nikt nie finansuje 

tego, tylko wskazuje się rolników jako winnych globalnego ocieplenia. Jeżeli wejdą 

opłaty za emisję CO2, to uderzy to w każdy rodzaj produkcji zwierzęcej. Zielony Ład to nie jest dla nas żadna szansa, 

jak to twierdzi komisarz Janusz Wojciechowski. Jeśli ktoś mówi, że jest to szansa dla małych gospodarstw, to albo 

kłamie, albo nie wie o czym mówi. Uważam, że komisarz ds. rolnictwa powinien mieć chociaż podstawowe 

wiadomości – mówił Ryszard Kierzek podczas protestu rolniczego w Kołaczkowie. 

Potężny wzrost kosztów, a dopłaty są wręcz mniejsze 

- Jak może być szansą ekoschemat, skoro 25% jest wyodrębnione z dopłat bezpośrednich na ekoschematy. Jest to 

obowiązek, bo inaczej rolnik nie dostanie żadnej dopłaty. (…) Jak wchodziliśmy do Unii, to dopłaty wynosiły 800 

zł/ha. Dzisiaj, po tym całym wyrównaniu, jeżeli zostaną wykonane wszystkie ekoschematy i utrzyma się kurs złotówki 

w stosunku do euro, to maksymalnie dopłata wyniesie 875 zł/ha. Dopłaty w stosunku do siły nabywczej 

zdecydowanie zmalały. Jak wchodziliśmy do UE, to nie wiem czy saletra kosztowała 600-700 zł/t. Dzisiaj jeżeli ktoś mi 

mówi, że fosforany mogą kosztować 2800 zł/t, to gdzie my jesteśmy z kosztami produkcji? – pyta prezes kujawsko-

pomorskiego samorządu rolniczego. 

Zamknij > 
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Problem z dostępnością materiału siewnego pszenżyta 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 01.09.2021 | fot. farmer.pl 

Nie skończyły się jeszcze zbiory zbóż. W wielu regionach kraju, opady deszczu nie 

pozwalają wjechać w pole. Ziarno jest zbyt wilgotne. A już trzeba myśleć o nowych 

zasiewach. 

Materiał siewny zbóż jest w tym roku droższy. Jeszcze przed żniwami, informowaliśmy, 

że jednym z czynników wpływających na jego cenę, będzie miała wartość skupowa. 

Mówiło się o podwyżkach sięgających 200 zł na tonie. Finalnie okazało się, że ziarno 

siewne pszenicy, według informacji zebranych przez firmy zajmujące się dystrybucją 

nasion, jest nawet droższe o 400 zł, o czym pisaliśmy. 

Zdaniem specjalistów rynku, mimo iż ziarno charakteryzuje się zwykle niższą masą tysiąca ziaren, to ma wyższą siłę 

kiełkowania. Poza tym, ich zdaniem, mimo wyższej ceny samego kwalifikatu, rolnicy będą mogli zastosować niższe 

normy wysiewu. 

Problem z pszenżytem 

Jak dowiadujemy się, na rynku brakuje materiału siewnego pszenżyta ozimego, które to jest bardziej podatne na 

porastanie. Oczywiście są odmiany odznaczające się mniejszą podatnością na tę cechę, ale skłonność do porastania 

pszenżyta jest większa niż innych gatunków zbóż. Z czego to wynika? M.in. z dużej aktywności enzymów 

amylolitycznych. 

Nieoficjalnie dowiadujemy się też, że firmy nasienne w naszym kraju, mają wiele zapytań o dostępność (nie ważna 

jest cena), materiału siewnego zbóż zza naszej wschodniej granicy, zwłaszcza z Rosji. Tam również jest kłopot z 

jakością. Informowaliśmy już na portalu farmer.pl, że według Międzynarodowej Rady Zbożowej IGC, ocena zbiorów 

w Rosji została zmniejszona o 6 mln ton do 75 mln ton (85,4 mln ton w sezonie poprzednim). 

Jak dostępność nasion ocenia Polska Izba Nasienna? 

- W Polsce, jak i w Europie z uwagi na opóźnione zbiory bilansujemy wielkość produkcji i sprawdzamy potrzeby 

rynku. W kraju, sytuacja mimo trudnych warunków zbioru w niektórych rejonach jest dobra. Uzyskane plony 

materiału siewnego w środkowej i zachodniej części Polski pozwala patrzeć z optymizmem. Biorąc pod uwagę 

potrzeby z roku ubiegłego. Jakie będą one realne, należy zaczekać do połowy września – mówi farmer.pl Leszek 

Chmielnicki, prezes Polskiej Izby Nasiennej. 

Podobna sytuacja jest w całej Europie… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/problem-z-dostepnoscia-materialu-siewnego-pszenzyta,110557.html
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Rolnikom należą się rekompensaty za straty wskutek wdrażania Zielonego Ładu 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 01.09.2021 | fot. Pixabay/dimitrisvetsikas1969 

Komisja Europejska nie może ignorować wyników badań swojego własnego centrum 

badawczego – uważa austriacka minister rolnictwa. Wezwała do opracowania systemu 

rekompensat za skutki Zielonego Ładu dla gospodarstw. 

Austriacka minister rolnictwa Elisabeth Köstinger wezwała Komisję Europejską do 

stworzenia warunków sprawiedliwej transformacji w odniesieniu do swojej polityki 

ochrony klimatu. Odniosła się do raportu Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, 

który ocenia przewidywane skutki Zielonego Ładu dla branży rolnej. 

Badania pokazały, że strategia będzie miała katastrofalne konsekwencje dla rolnictwa i 

rolników w UE. Austriacka minister domaga się, aby Bruksela poważnie potraktowała wyniki analiz własnego ośrodka 

badawczego oraz opracowała program łagodzenia i zrekompensowania skutków wdrażania Zielonego Ładu – podaje 

niemiecki portal agrarheute.de. 

- Jeżeli sprawimy, że nasza produkcja będzie bardziej przyjazna dla klimatu, ale jednocześnie skażemy rolników na 

zagładę i będziemy importować szkodliwe dla klimatu produkty z innych krajów UE, to nie trafimy w cel. - stwierdziła 

Elisabeth Köstinger, cytowana na łamach agrarheute.de. - Kosztów transformacji nie można przerzucać na rodzinne 

gospodarstwa i firmy. Potrzebujemy sprawiedliwej rekompensaty za dodatkową pracę i koszty, jakie muszą ponieść 

rolnicy. 

Zielony Ład to jedna ze strategii, za pomocą których UE chce ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 55 proc. do 

2030 r., a do roku 2050 stać się neutralna dla klimatu. 

W opinii naukowców ze Wspólnotowego Centrum Badawczego, Zielony Ład doprowadzi do ogromnych strat 

dochodów rolników. W samym sektorze zbożowym dochody spadną o jedną czwartą… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/rolnikom-naleza-sie-rekompensaty-za-straty-wskutek-wdrazania-zielonego-ladu,110574.html
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Czy wiecie, jaki w tym roku jest areał uprawy kukurydzy w Polsce? Rekordowy! 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 01.09.2021 | fot. M. Tyszka 

Jak wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzchnia 

upraw kukurydzy w tym roku sięga blisko 1,73 mln ha. Przedstawiciele firm nasiennych 

oceniają ten areał nawet wyżej, bo na blisko 1,8 mln ha. To znaczący skok uprawy tego 

gatunku, o czym nie mówiło się głośno. 

- Rzeczywiście powierzchnia uprawy kukurydzy jest w tym roku wyjątkowo wysoka. My 

jako Polski Związek Producentów Kukurydzy szacowaliśmy wiosną, że wynosi ona 1,4 

mln ha. Dane ARiMR są znacznie wyższe i co warte podkreślenia dotyczą też tych 

mniejszych gospodarstw, poniżej 10 ha. W ubiegłym roku również wysoko ocenili oni 

areał uprawy kukurydzy, ale wówczas skala ta mogła być niedoszacowana, bo nie brano pod uwagę tych 

najmniejszych gospodarstw. Według nich powierzchnia była w 2020 r. niższa niż w roku obecnym o ponad 300 tys. ha 

– mówi portalowi farmer.pl prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. 

Jak ocenia, z tego ok. 650 tys. ha przeznaczonych jest pod zasiewy kukurydzy kiszonkowej i ponad 1 mln ha pod 

kukurydzę z przeznaczeniem na ziarno. 

Czy plony kukurydzy zapowiadają się korzystnie? 

– Wiele zależy od regionu, odmiany i stanowiska. Siewy w tym roku były wykonane znacznie później, bo mieliśmy 

zimną wiosnę, ale kukurydza zwykle nadrobiła te zaległości. Za około tydzień, o ile pogoda pozwoli, możemy się 

spodziewać, zbiorów kukurydzy kiszonkowej. Plon tej przeznaczonej na ziarno np. w Wielkopolsce nie zapowiada się 

najlepiej, ale już w innych regionach, nie jest najgorzej – dodaje prof. Michalski. Na razie jednak jest zbyt mokro. 

Co z cenami kukurydzy? 

Na razie oczywiście nie zaczęły się zbiory i ceny są tylko w cennikach, ale kukurydza mokra wyceniana jest wysoko, bo 

na 600 zł/t netto, sucha na blisko 1000 zł. Przypominam, że na początku września 2020 r. ceny na kukurydzę mokrą 

kształtowały się na poziomie 430 zł, a na suchą – 850 zł/t netto. 

Na rynkach światowych również kukurydza jest „w cenie”. Po koniec sierpnia kosztowała na paryskiej giełdzie w 

kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) 221,25 euro/t (1013 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 

31,7 proc. 

Co będzie się działo na rynku kukurydzy? 

- Warto odnotować spodziewane bardzo dobre zbiory kukurydzy w kraju. Mogą być rekordowo wysokie, biorąc pod 

uwagę wysokie areał zasiewów tego zboża… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/czy-wiecie-jaki-w-tym-roku-jest-areal-uprawy-kukurydzy-w-polsce-rekordowy,110552.html
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Przez błąd producenta pestycydów, rolnicy muszą zaorać 5000 ha uprawy buraka 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.09.2021 |  

We Francji około 5000 hektarów uprawy buraków cukrowych musi zostać zniszczonych 

przed zbiorami. Ministerstwo rolnictwa w Paryżu zarządziło w zeszłym tygodniu 

likwidację plantacji z powodu wykrycia w stosowanych tam pestycydach środków 

niedozwolonych na terenie Unii Europejskiej. 

Zgodnie z informacją francuskiego resortu rolnictwa, uprawy zostały poddane działaniu 

pestycydów, zawierających różne ilości niedozwolonych w Unii Europejskiej substancji. 

- Przyczyną są błędy w procesie produkcyjnym i pakowaniu przez izraelskiego dostawcę 

Adama. Nie można wykluczyć ryzyka dla konsumentów - stwierdziło ministerstwo. 

Poszkodowanych jest 273 plantatorów 

Obecnie badane jest, w jaki sposób doszło do skażenia. Według doniesień medialnych, obecnie dotkniętych jest 273 

plantatorów buraków w regionach Hauts-de-France i Grand Est. Według Stowarzyszenia Plantatorów Buraków (CGB) 

trwają rozmowy z Adamą w celu znalezienia polubownego rozwiązania zaistniałego problemu. Wg Stowarzyszenia, 

rolnicy musieliby szybko otrzymać rekompensatę. 

Adama zasygnalizował, że jest w skłonny ugodowo rozwiązać konflikt. „Firma jest świadoma potencjalnego wpływu 

na branżę i jak najskuteczniej będzie wspierać wszystkich poszkodowanych rolników”. 

Zamknij > 
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Czynsz dzierżawny i ceny sprzedaży gruntów. Najnowsze dane 
Agropolska.pl | Autor : KOWR | 03.09.2021 | Fot. Krzysztof Zacharuk 

W I półroczu br. sprzedano 2127 ha - 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. 

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest 

dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I półroczu 2021 

r. wyniósł 15,1 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w tym okresie 

wyniosła 40 602 zł/ha. 

W wyliczeniach zarówno średniej wysokości czynszu, jak i średniej ceny sprzedaży 

gruntów wyeliminowano grunty zabudowane oraz o specyficznym charakterze (np. ze 

złożami kopalin, pod wodami), a także grunty nierolne. 

Z wyliczeń, w przypadku dzierżawy, wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu 

oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców, a w przypadku sprzedaży - transakcje o ekstremalnych 

wartościach ceny za 1 ha. 

Najwyższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwie mazowieckim - 27,6 dt/ha, łódzkim - 25,1 dt/ha i 

małopolskim - 22,2 dt/ha, a najniższe w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim odpowiednio: 6,6 

dt/ha i 9,0 dt/ha. W porównaniu do I półrocza 2020 roku, w I półroczu 2021 roku nastąpił wzrost średniej wielkości 

czynszu o 5,5 dt/ha, przy wydzierżawieniu o 3507 ha mniejszej powierzchni gruntów - 12 proc. i zawarciu o 18 

większej liczby umów - 1 proc. 

Średnia cena uzyskana w I półroczu 2021 r. wyniosła 40 602 zł za 1 ha i była wyższa o 21 proc. w stosunku do 

analogicznego okresu ubiegłego roku. Średnią cenę określono na podstawie zawartych w tym półroczu 2288 umów 

sprzedaży i sprzedanych  2127 ha (dla których badano ceny). Najwyższe średnie ceny w I półroczu 2021 r. osiągnięto 

w województwach: dolnośląskim - 59,8 tys. zł/ha, wielkopolskim - 54,2 tys. zł/ha i warmińsko-mazurskim - 53,6 tys. 

zł/ha, a najniższe uzyskano w woj. mazowieckim - 16,7 zł/ha i lubelskim - 17,1 zł/ha. 

Analizując średnie ceny nieruchomości w poszczególnych grupach obszarowych, to najwyższe uzyskano w grupie 

obszarowej do 2 ha - 41,9 tys. zł za 1 ha (2219 umów sprzedaży),  a następnie w grupie obszarowej 10-99,99 ha - 40,8 

tys. zł za 1 ha (24 umowy sprzedaży). 

W I półroczu br. sprzedano 2127 ha - 14 proc. więcej niż w  analogicznym okresie 2020 r. Najwięcej gruntów 

sprzedano w grupie obszarowej do 2 ha - 1242 ha (58 proc. wszystkich sprzedanych gruntów). 

Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości przypadająca na 1 umowę wynosi 0,9 ha, w tym najwyższa 

wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim - 3,4 ha. 

W 2021 r. zaplanowano sprzedaż gruntów rolnych z Zasobu WRSP na poziomie 4551 ha. W pierwszym półroczu 2021 

r. sprzedaż ta wyniosła 2127 ha - co stanowi 47 proc. planowanej sprzedaży rocznej. 

Zamknij > 
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KRUS podał ważne progi. Ich przekroczenie może kosztować rolnika 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 02.09.2021 | Fot. Policja 

Po raz kolejny zmieniły się progi decydujące o zmniejszeniu lub nawet zawieszeniu 

emerytur i rent „dorabiającym” świadczeniobiorcom z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

Kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia), powodujące 

zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych, uległy zmianie od 1 

września. Wynoszą one teraz odpowiednio: 

 

• 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 tys. 853 zł 20 gr (było 3 tys. 977 zł 10 gr); 

• 130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 7 tys. 155 zł 90 gr (było 7 tys. 386 zł 10 gr). 

Nowe progi zostały wyliczone w związku z ogłoszeniem przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2021 r. (5 tys. 504 zł 52 gr). 

Jak zawsze przy tej okazji warto przypomnieć, że ograniczenia w postaci zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia 

(tylko jego tzw. części uzupełniającej, bez obcinania części składkowej) dotyczą tylko pewnej grupy 

świadczeniobiorców, czyli tych pobierających tzw. emeryturę rolniczą "wcześniejszą" lub okresową emeryturę 

rolniczą. Natomiast zgodnie z przepisami, nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają 

ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn). 

Zamknij > 
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Zielony Ład będzie miał wpływ na rolnictwo 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (ZL) | 02.09.2021 | Fot. Twitter @jwojc 

Unijny komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski oraz minister rolnictwa i rozwoju 

wsi, Grzegorz Puda podczas XXX Forum Ekonomicznego wezmą udział w panelu na 

temat Zielonego Ładu. 

Neutralność klimatyczna jest sporym wyzwaniem dla gospodarek do tej pory 

opierających się na węglu. W Europie toczy się dyskusja nad Zielonym Ładem, związaną 

z nim skuteczną i korzystną transformacją energetyczną oraz jej wpływem na produkcję 

rolną a także nad strategią bioróżnorodności i gospodarką leśną. Przywódcy państw V4 

muszą poradzić sobie z efektywnym wdrożeniem zrównoważonego rozwoju, 

odpowiednim dla rozwoju regionu. Które rozwiązania są najskuteczniejsze dla państw Europy Środkowej? 

Zagadnieniu poświęcony będzie panel podczas zbliżającego się Forum Ekonomicznego "Prezentacja Zielonego Ładu 

dla Europy Środkowej” . Udział w debacie wezmą: Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa, Grzegorz Puda, 

minister rolnictwa i rozwoju wsi, Teresa Pamuła, poseł RP, Jarosław Sachajko, poseł RP, Robert Telus, poseł RP, 

przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie będzie moderował Bogdan Rzońca, poseł, Parlament 

Europejski. 

XXX Forum Ekonomiczne odbędzie się pod hasłem "Europa w poszukiwaniu przywództwa". Potrwa od 7 do 9 

września i będzie zlokalizowane w Karpaczu. 

Głównymi partnerami są: województwo dolnośląskie, Miasto Wrocław oraz Miasto Gospodarz - Karpacz, Port 

Lotniczy Wrocław oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Partnerami strategicznymi są Hotel 

Gołębiewski i KGHM. 

Źródło informacji: Instytut Studiów Wschodnich 

Zamknij > 
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Niska podaż ziarna zbóż w skupach 
Farmer.pl | Autor: MT/HJ | 02.09.2021 | Fot. MT 

Żniwa nadal są niedokończone. Rolnicy muszą wstrzymać się ze zbiorem, bo jest zbyt 

mokro. A jak miejscami udało się „skosić” zboże to jest ono od razu sprzedawane. 

Dlatego skupy informuję, że jak już trafia do nich ziarno to jest wilgotne, porażone przez 

Fusarium i porośnięte. Podaż jest jednak znikoma. 

Ceny nadal utrzymują się wysokie i za pszenicę konsumpcyjną można dostać, zgodnie z 

naszym zestawieniem, nawet 1060 zł/t netto. Pszenżyto kosztuje od 800 do 870 zł/t 

netto, jęczmień od 720 do 870 zł/t netto, żyta od 750 do 820 zł/t netto, owsa od 600 do 

630 zł/t netto. 

Rzepak jest drogi, bo jego cena waha od 2470 do 2540 zł/t. Kukurydza również w tym roku jest droga. Obecnie w 

cennikach wartość mokrego ziarna kukurydzy wyceniana jest na 580-610 zł/t, a suchej na 880-1090 zł/t netto. 

Wszystko zależy czy pochodzi ona ze starych, czy nowych zbiorów. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 2 września 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

postawie wywiadu telefonicznego). 

Osadkowski S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 940, 

- pszenica paszowa – 900. 

De Heus 

- pszenica paszowa – 950, 

- pszenżyto – 850, 

- jęczmień paszowy – 800, 

- owies - 630. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 1000, 

- żyto konsumpcyjne – 750, 

- jęczmień konsumpcyjna – 800. 

Młyn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 880, 

- pszenica paszowa – 810. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna – 980 - 1030; 

- pszenica paszowa – 880, 

- pszenżyto – 850, 

- żyto paszowe – 750, 

- żyto konsumpcyjne – 760-770, 
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- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 750, 

- rzepak – 2540, 

- kukurydza mokra – 610, 

- kukurydza sucha – 1030; 

- owies – 600, 

- groch – 1020, 

- bobik – 1100, 

- łubin – 1100. 

Gołańcz Piast 

- pszenica paszowa - 960-970, 

- pszenżyto - 860-870, 

- jęczmień paszowy - 800-810. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki 

- pszenica konsumpcyjna – 1000, 

- żyto konsumpcyjne – 800. 

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach 

- pszenica konsumpcyjna – 1000, 

- pszenica paszowa – 900, 

- pszenżyto – 820, 

- żyto paszowe – 720, 

- żyto konsumpcyjne – 820, 

- jęczmień konsumpcyjny – 820, 

- jęczmień paszowy – 760, 

- rzepak – 2470. 

Elewator Jabłowo 

- pszenica konsumpcyjna - 1030-1060, 

- pszenica paszowa – 900, 

- pszenżyto – 840, 

- żyto konsumpcyjne – 770, 

- jęczmień paszowy – 820, 

- rzepak – 2500, 

- kukurydza mokra – 600, 

- kukurydza sucha – 880. 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  20 

Rol-Prem 

- pszenica konsumpcyjna – 950 - 990, 

- pszenica paszowa – 900, 

- pszenżyto – 800, 

- żyto paszowe – 720, 

- jęczmień konsumpcyjny – 760, 

- rzepak – 2510. 

Agrito 

- pszenica konsumpcyjna – 970, 

- pszenica paszowa – 930, 

- pszenżyto – 820, 

- żyto paszowe – 690, 

- żyto konsumpcyjne – 720, 

- jęczmień konsumpcyjny – 800, 

- rzepak – 2420, 

- kukurydza mokra – 580, 

- kukurydza sucha – 1000, 

- owies – 600….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Lista Odmian Zalecanych dla pszenicy ozimej na sezon 2021/2022 
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska |  02.09.2021 | fot. shutterstock 

Druga połowa września upływa zwykle pod znakiem siewu zbóż ozimych, tak więc jest 

jeszcze chwila, by podjąć decyzję odnośnie odmiany pszenicy. Mamy nadzieję, że LOZ 

publikowana przez COBORU pomoże w podjęciu tej decyzji. 

Pszenica należy do najbardziej popularnych zbóż nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ze 

względu na wyższe plonowanie formy ozimej niż jarej, krajowi rolnicy zwykle stawiają 

na pierwszą formę tego gatunku. Przyjrzyjmy się, które odmiany zalecane są do 

wysiewu przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w poszczególnych 

województwach. 

1. Dolnośląskie 

- Linus 

- Artist 

- KWS Dakotana 

- RGT Sacramento 

- Kometa 

- Błysawica 

- Euforia 

- Owacja 

2. Kujawsko-pomorskie 

- Linus 

- Artist 

- Hondia 

- RGT Kilimanjaro 

- LG Jutta 

- Euforia 

- Formacja 

- KWS Spencer 

- RGT Bilanz 

- Bosporus* 

- Plejada 

- Venecja* 

3. Lubelskie 

- Linus 

- Artist 
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- Belissa 

- RGT Kilimanjaro 

- RGT Bilanz 

- Euforia 

- Plejada 

4. Lubuskie 

- Linus 

- Artist 

- Formacja 

- Hybery 

- Medalistka 

- Owacja 

- RGT Bilanz 

- RGT Metronom 

- Apostel 

- SY Orofino 

5. Łódzkie 

- Artist 

- RGT Kilimanjaro 

- Medalistka 

- Owacja 

- Euforia 

- Opoka* 

- Plejada 

- SY Dubaj* 

- Venecja* 

6. Małopolskie 

- Patras 

- Linus 

- Delawar 

- RGT Kilimanjaro 

- Rotax 

- Artist 
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- RGT Bilanz 

- Błyskawica 

- Medalistka 

7. Mazowieckie 

- Linus 

- Artist 

- Belissa 

- Hondia 

- RGT Kilimanjaro 

- Comandor 

- Euforia 

- Owacja 

- RGT Bilanz 

- Opoka* 

- Venecja*… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/lista-odmian-zalecanych-dla-pszenicy-ozimej-na-sezon-2021-2022,110618.html
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Kto reprezentuje rolników w rozmowach z rządem? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska |  03.09.2021 |fot. Gerd Altmann z Pixabay 

Jak wyłoniono organizacje, biorące udział we wczorajszym spotkaniu rolników z 

premierem? 

Niestety, MRiRW nie udało się tego ustalić. Nie otrzymałam odpowiedzi na to pytanie, 

wydawałoby się oczywiste po tak rozreklamowanym wczorajszym spotkaniu. 

Próżno szukać też wskazówek na stronie internetowej MRiRW - tu umieszczono tylko 

następującą listę organizacji, biorących udział w spotkaniu (stan na godz. 13): Podczas 

dzisiejszych konsultacji reprezentowane były następujące organizacje i związki 

zawodowe rolników: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, 

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, COBORU, Polska Izba Nasienna, Izba Zbożowo-Paszowa, 

NSZZ RI „Solidarność”, Zarząd ZPPRP, Narodowa Rada Rozwoju działająca przy Prezydencie RP, Polskie 

Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi Przemysłowych (w organizacji), Polska Izba Produktu 

Regionalnego i Lokalnego, Krajowa Rada Drobiarstwa, Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu "POLDRÓB", 

Krajowa Rada Izb Rolniczych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność", Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona", Związek 

Zawodowy Rolników "Ojczyzna",  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

"Solidarność". Zaproszeni na spotkanie członkowie Agrounii nie chcieli wziąć w nim udziału. 

Zatem NSZZ RI „Solidarność” wystąpił potrójnie. Czy to jeden związek, a tylko w trzech osobach, czy może trzy – i 

które frakcje wobec tego przyszły? I dlaczego na spotkaniu, którego „dominującym tematem rozmów” była 

„tematyka walki z ASF” (jak głosi notatka MRiRW) na 16 organizacji -przedstawicieli rolników było kilka organizacji 

drobiarzy i przedstawiciele rolników uprawiających rośliny? Dlaczego byli reprezentanci uprawiających konopie, 

znajdujący się jeszcze „w organizacji”, a nie było już zorganizowanych związków, działających od lat? Dlaczego było 

16 organizacji (jedna w trójnasób, więc może 18? – czy ta lista to tak wiele pozycji, że nie można tego ustalić?), a nie 

np. 90, skoro tyle współpracuje z MRiRW na co dzień, konsultując projekty przepisów? Czy zaproszeni byli 

przedstawiciele organizacji, związków zawodowych, czy może fundacji? Wreszcie dlaczego na spotkanie przyszli dwaj 

przedstawiciele AGROunii… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/kto-reprezentuje-rolnikow-w-rozmowach-z-rzadem,110648.html
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Ile i czego jest na polach? Teledetekcja satelitarna prawdę powie? 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 03.09.2021 | fot. WikiImages z Pixabay 

GUS oszacował wielkość tegorocznych upraw na podstawie danych satelitarnych. 

„Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa –

SATMIROL” to projekt realizowany w ramach programu „Społeczny i gospodarczy 

rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”. 

Główny Urząd Statystyczny wspólnie z Urzędem Statystycznym w Olsztynie od wielu lat 

prowadzi działania mające na celu wykorzystanie zobrazowań satelitarnych do 

prognozowania powierzchni upraw rolnych i ogrodniczych – podaje GUS. Badania te 

prowadzone były wspólnie z jednostkami naukowymi – Centrum Badań Kosmicznych 

Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) oraz Instytutem Geodezji i Kartografii (IGiK).   

Głównym celem jest budowa systemu identyfikacji i monitorowania upraw z wykorzystaniem danych satelitarnych, a 

korzyści z wdrożenia systemu wynikają również z możliwości prezentacji danych w ujęciu przestrzennym (nie tylko w 

formie tabelarycznej, graficznej i opisowej) przy wykorzystaniu Portalu Geostatystycznego - nowa metodologia i 

przyjęte rozwiązania oparte na wykorzystaniu danych satelitarnych pozwolą na udostępnianie danych lepszej jakości, 

w krótszym terminie oraz w szerszym ujęciu. 

GUS jest zadowolony z wyników tych prac – jak podsumowano, dane radarowe Sentinel-1  z okresu marzec-lipiec są 

wystarczające do uzyskania satysfakcjonujących dokładności identyfikacji upraw ozimych i części zbóż i upraw jarych. 

W celu uzyskania właściwego szacunku pozostałych upraw, które rozwijają się w późniejszych miesiącach (kukurydza, 

buraki, ziemniaki, tytoń i inne) niezbędne jest wydłużenie serii do września, co ma poprawić dokładność klasyfikacji 

tych upraw… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/ile-i-czego-jest-na-polach-teledetekcja-satelitarna-prawde-powie,110642.html
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Na zachodzie kraju ruszyły zbiory kukurydzy kiszonkowej. Na południu jest mokro 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 03.09.2021 | fot. A. Kobus 

W województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim zaczęły się zbiory 

kukurydzy kiszonkowej. W Małopolsce i na Podkarpaciu kukurydza „stoi” w wodzie. 

Ostatnio pisaliśmy o tym, że powierzchnia uprawy kukurydzy w tym roku jest 

rekordowa. Oceniana jest ona na blisko 1,73 mln ha, kiedy w latach poprzednich sięgała 

1,2 mln ha. Większy areał stanowi kukurydza z przeznaczeniem na ziarno, której jest 

znacznie ponad 1 mln ha, ale tej kiszonkowej jest też dużo, bo ok. 650 tys. ha. 

Koszona jest kukurydza 

Choć stan plantacji kukurydzy w regionach Polski Zachodniej, nie jest najlepszy, bo „doświadczona” została ona przez 

suszę. To już pierwsze sieczkarnie wyjechały w pola. 

- Zbiory rozpoczęły się w regionach Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Kujaw. Tam, gdzie widać problemy z niedoborami 

wody – mówi portalowi farmer.pl Eugeniusz Piątek, dyrektor Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. 

Zwartość suchej masy ocenia on obecnie na 28-32 proc. – Najpierw zbierane są odmiany wczesne, które mają do 

230-240 FAO. Rolnicy nie czekają, gdyż w perspektywie najbliższego tygodnia mamy podobno mieć poprawę pogody. 

A w gospodarstwach jest jeszcze wiele pracy do wykonania, takich jak na przykład przygotowanie pola na siew 

ozimin – dodaje Piątek. 

Mokro na południu 

Niestety nie we wszystkich regionach kraju można przystąpić do zbiorów. Jak informują nas rolnicy z województwa 

podkarpackiego i małopolskiego, tam kukurydza wręcz „stoi” w wodzie. Opady deszczu w ostatnim tygodniu były tak 

intensywne, że minie jeszcze trochę czasu nim ta woda wsiąknie w glebę… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/na-zachodzie-kraju-ruszyly-zbiory-kukurydzy-kiszonkowej-na-poludniu-jest-mokro,110644.html
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Zaprawianie ziarna zbóż to konieczność 
Farmer.pl | Autor: prof. Marek Korbas, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka | 04.09.2021 |  

Zaprawa nasienna stanowi pierwszą linię obrony zbóż przed chorobami odglebowymi 

atakującymi siewki i młode rośliny. Zapobiega także chorobom przenoszonym z 

materiałem siewnym, jak śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia 

pyląca pszenicy, pasiastość liści jęczmienia czy głownia źdźbłowa żyta. 

Artykuł ukazał się w miesięczniku Farmer 8/2021 

Dobrze znane przysłowie „mądry Polak po szkodzie” jest wymowne i bardzo dobrze 

opisuje to, co może wydarzyć się, gdy rolnik wysieje niezaprawiony materiał siewny. 

Tym przysłowiowym Polakiem, niestety, jeszcze dość często jest rolnik, który chce 

zaoszczędzić i zmniejszyć koszty produkcji. Jak praktyka dowodzi, skutkiem takiego działania jest dużo zmartwień, 

gdy nadchodzą żniwa, a po nich czas przygotowania ziarna z przeznaczeniem na paszę lub do sprzedaży. Brak 

zaprawienia ziarna to niebezpieczeństwo nieodpowiednich, niskich plonów i o jakości, która przyszłych 

użytkowników będzie niepokoić. 

Dlaczego warto zaprawiać ziarno, które przeznaczone będzie do siewu? 

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to ważne pytanie. Przede wszystkim ziarno trzeba zaprawiać, 

ponieważ nie wiemy, czy i przez jakie przez grzyby chorobotwórcze jest zasiedlone, a zwalczyć można je tylko jednym 

sposobem, a mianowicie zaprawiając lub kupując zaprawione ziarno. Ziarno z plantacji nasiennych jest starannie 

przygotowywane, aby wschody były najlepsze i spełniały wymagania stawiane przez wiele norm. Ważnym 

parametrem takiego materiału jest zdolność kiełkowania. 

 

Najlepiej, aby była ona bliska 100 proc. i często tak się zdarza, jednak wiele czynników zakłóca w rzeczywistości tę 

wielkość. Mamy tu na myśli obecność grzybów na ziarnie i w jego wnętrzu oraz grzybów i organizmów 

chorobotwórczych w glebie, do której trafia ziarno. Gdy do siewu używa się materiał z własnego gospodarstwa, to 
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ryzyko obecności grzybów przenoszonych z ziarnem jest większe, ponieważ każdy rolnik ma zróżnicowane podejście 

do stosowania ochrony zbóż w czasie ich produkcji… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/zaprawianie-ziarna-zboz-to-koniecznosc,109571.html
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Na Ukrainie rozpoczęto zbiory kukurydzy i soi 
Farmer.pl | Autor: JK | 04.09.2021 | Fot.pixbay.com 

Według ukraińskiego ministerstwa rolnictwa, rolnicy rozpoczęli zbiór kukurydzy i soi. 

Do 2 września ukraińscy rolnicy zebrali 25,8 tys. ton kukurydzy przy średnim plonie 5,99 

t/ha z 0,1 proc. planowanej powierzchni i 15,7 tys. ton soi przy plonie 5,67 t/ha z 0,2 

proc. powierzchni. 

Ponadto rolnicy Ukrainy zebrali 44,93 mln ton zbóż i roślin bobowatych ze średnim 

plonem 4,39 t/ha z 64,2 proc. planowanej powierzchni. 

W szczególności rolnicy zebrali 32,81 mln ton pszenicy przy średnim plonie 4,64 t/ha z 

99,6 proc. powierzchni. 

Na Ukrainie zebrano również 10,094 mln ton jęczmienia przy średnim plonie 4,1 t/ha z 99,6 proc. powierzchni, 21,1 

tys. ton gryki przy plonie 1,18 t/ha z 21,3 proc. planowanej powierzchni oraz 58,2 tys. prosa przy średnim plonie 2,23 

t/ha z 33,3 proc. planowanej powierzchni… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

 

 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/na-ukrainie-rozpoczeto-zbiory-kukurydzy-i-soi,110657.html

