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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 27 września 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 014,17  Średnia cena zł/t: 790,88  Średnia cena zł/t: 821,43  Średnia cena zł/t: 622,50  

MIN - MAX: 940,00 - 1 080,00  MIN - MAX: 700,00 - 880,00  MIN - MAX: 720,00 - 1 120,00  MIN - MAX: 530,00 - 800,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 936,72  Średnia cena zł/t: 761,73  Średnia cena zł/t: 842,41  Średnia cena zł/t: 809,60  

MIN - MAX: 820,00 - 1 040,00  MIN - MAX: 600,00 - 870,00  MIN - MAX: 740,00 - 930,00  MIN - MAX: 700,00 - 960,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 025,56  Średnia cena zł/t: 1 100,00  Średnia cena zł/t: 1 048,33  Średnia cena zł/t: 1 016,67  

MIN - MAX: 950,00 - 1 150,00  MIN - MAX: 1 070,00 - 1 120,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 100,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 658,00  Średnia cena zł/t: 1 010,63  Średnia cena zł/l: 1,56 Średnia cena zł/kg: 4,21 

MIN - MAX: 2 350,00 - 2 840,00  MIN - MAX: 920,00 - 1 100,00  MIN - MAX: 1,49 - 1,66 MIN - MAX: 3,10 – 5,20 

    
    

MATF Pszenica  
253,25 €/t 

MATF Kukurydza  
223,50 €/t 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: kontynuacja podwyżek 
CenyRolnicze.pl | 24 wrzesień 2021 | Paweł Hetnał |  

Dzisiejsze notowania cen skupu zbóż nie przyniosły tak okazałych podwyżek jak w 

miniony wtorek. Niemniej stawki wzrosły o kilka złotych za tonę. Nadal w galopującym 

tempie idą w górę ceny rzepaku, który w odstępie ostatnich dni podrożał o ponad 33 

zł/t. Jeśli wzrosty notowań nasion tej rośliny utrzymają dotychczasowe tempo, to 

niebawem na rynku mogą pojawić się pierwsze propozycje opiewające na 3000 zł/t. 

Czytaj dalej… 

 

 

Kukurydza mokra od 580 do 670 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Redakcja | 20.09.2021 | 

- Rynkowa podaż ziarna zbóż na rynku krajowym pozostaje uszczuplona. Większość 

rolników cały czas wstrzymuje się ze sprzedażą zmagazynowanych zbóż. Chętniej 

sprzedają ziarno natomiast firmy handlowe, które szykują miejsce pod ziarno 

kukurydzy. W ostatnich dniach na rynku notowano przede wszystkim większą podaż 

pszenicy paszowej. Więcej ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników powinno się 

pojawić gdy ruszą zbiory kukurydzy – informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Fachowcy nie mają wątpliwości. Zielony Ład doprowadzi europejskie rolnictwo do ruiny 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Redakcja | 21.09.2021 | 

Upowszechnianie Zielonego Ładu może prowadzić do dużych spadków produkcji 

roślinnej. Jeden ze scenariuszy zakładał spadek zbiorów pszenicy w Unii Europejskiej do 

poziomu ledwie przekraczającego 100 mln ton. Podobnie duże spadki zbiorów unijnych 

przewidziano w przypadku roślin oleistych. Na początku września odbyło się spotkanie 

Grupy Dialogu Obywatelskiego w zakresie roślin w uprawie polowej: zbóż, roślin 

oleistych i białkowych. Szeroką informację na temat Europejskiego Zielonego Ładu 

przedstawił przedstawiciel COCERAL – europejskiego stowarzyszenia poddającego 

ocenie rynki płodów rolnych. Czytaj dalej… 

EEC 2021: Ciągłość produkcji środków ochrony roślin zagrożona 
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 21.09.2021 | Foto. PTWP 

W trakcie sesji EEC 2021 "Zielony Ład w rolnictwie" Wojciech Babski, prezes zarządu 

Ciech Sarzyna poinformował o zerwaniu chińskiego łańcucha dostaw niektórych 

komponentów niezbędnych do produkcji środków ochrony roślin w UE. Prelegent 

obawia się, że wpłynie to na spadek produkcji roślin a finalnie odbije się to na wzroście 

cen żywności. - Wczoraj dowiedzieliśmy się, że bardzo duża część produkcji w Chinach 

została wstrzymana ze względu na wprowadzenie nagłych zmian i ograniczeń 

emisyjnych. Czytaj dalej… 
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Prof. Michalski: Koszty suszenia kukurydzy wyższe o 20 proc. 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 21.09.2021 | fot. M. Tyszka 

Trwają zbiory kukurydzy kiszonkowej. Są one opóźnione w porównaniu do 

standardowego sezonu o około dwa tygodnie. Zbiory kukurydzy z przeznaczeniem na 

ziarno również mogą być później. A co z suszeniem nasion? 

Cena mokrego (30 proc.) ziarna kukurydzy obecnie na przednówku, tuż przed żniwami 

kształtuje się na poziomie 580-670 zł/t netto. Cena suchego, a więc o wilgotności 14 

proc. wynosi ok. 1000 zł/t netto. O ile więcej, bo na pewno, trzeba będzie zapłacić za 

dosuszanie ziarna? Czytaj dalej… 

 

Norweski gigant zamyka 40% produkcji amoniaku. Ceny nawozów nie będą niższe 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Redakcja | 22.09.2021 | 

Producent nawozów Yara ogranicza produkcję amoniaku w Europie z powodu 

gwałtownego wzrostu cen gazu ziemnego. Dwa dni wcześniej amerykański producent 

nawozów CF Industries Holdings ogłosił, że z tego samego powodu zakończy działalność 

w dwóch brytyjskich zakładach. - Włączając bieżącą konserwację fabryk, Yara 

początkowo zmniejszy około 40% swojej europejskiej zdolności produkcyjnej amoniaku 

– zakomunikowała firma z Oslo. Drugi co do wielkości producent amoniaku na świecie, 

Yara, ma europejskie moce produkcyjne na poziomie 4,9 mln ton rocznie. Rzecznik 

firmy poinformował, że około 2 mln ton z tego zostanie wycofanych z eksploatacji. 

Czytaj dalej… 

Modernizacja gospodarstw rolnych - wpłynęło 6,7 tys. wniosków na kwotę ok. 1,3 mld zł 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Redakcja | 22.09.2021 | 

Do 20 września o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020 mogli ubiegać się rolnicy 

zainteresowani modernizacją gospodarstw. Tegoroczny nabór rozpoczął się 21 czerwca 

i został przedłużony o ponad miesiąc, gdyż rolnicy i organizacje branżowe informowali o 

takiej potrzebie. Według wstępnych danych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wpłynęło 6,7 tys. wniosków na kwotę ok. 1,3 mld zł. Czytaj dalej… 

 

 

Gmina apeluje do rolników: nie orajcie w pasach drogowych! 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 22.09.2021 |Fot. Paweł Jakubowski 

Gmina Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie) wystosowała apel do rolników w kwestii 

zaorywania pasów drogowych i zanieczyszczania dróg m.in. obornikiem. Powinni go 

wziąć jednak pod uwagę również gospodarze z całego kraju. "W związku z rozpoczętymi 

jesiennymi pracami polowymi, do urzędu gminy napływają zgłoszenia użytkowników 

dróg, dotyczące zaorywania pasów drogowych i zanieczyszczania dróg obornikiem, 

ziemią orną lub pozostałościami po zbiorach. Takie działania powodują utrudnienia 

komunikacyjne i narażają gminę na wydatki finansowe" - czytamy w apelu podpisanym 

przez Pawła Jakubowskiego, zastępcę wójta gminy Rawa Mazowiecka. Czytaj dalej… 
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Mała podaż zbóż. Zbiory kukurydzy mogą być rekordowe 
Agropolska.pl | Autor :  Anna Wysoczańska PAP, (EM)| 22.09.2021 |Fot. Tytus Żmijewski 

Większość rolników wstrzymuje się ze sprzedażą zmagazynowanych zbóż, natomiast 

zapotrzebowanie na nie ze strony wytwórni pasz i młynów jest duże - informuje Izba 

Zbożowo-Paszowa. 

Eksperci zaznaczają, że chętniej sprzedają ziarno firmy handlowe, które szykują miejsce 

na kukurydzę. W ostatnich dniach na rynku notowano przede wszystkim większą podaż 

pszenicy paszowej. Więcej ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników powinno się 

pojawić w momencie, gdy ruszą zbiory kukurydzy. Czytaj dalej… 

 

Grupa Azoty dementuje pogłoski o wstrzymaniu i ograniczeniu produkcji nawozów 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 22.09.2021 | fot. Pixabay 

Na rynku pojawiły się nieoficjalne informacje, że m.in. z powodu wysokich cen gazu, 

firmy produkujące nawozy mogą ograniczyć, bądź nawet wstrzymać ich produkcję. 

Sprawdziliśmy u źródła. Jak już informowaliśmy na portalu farmer.pl ceny nawozów w 

ostatnim czasie bardzo podrożały i nadal pną się w górę. 

Rolnicy informują naszą redakcję, ale również komunikują to przez media 

społecznościowe, że w tym roku ograniczają stosowanie nawozów, właśnie ze względu 

na ceny. Czytaj dalej… 

 

GUS: Dochód z hektara przeliczeniowego wzrósł w 2020 r. o 575 zł 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Redakcja | 23.09.2021 | 

Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie w sprawie wysokości 

przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 

przeliczeniowego w 2020 r. Wzrost tegoż dochodu w stosunku do 2019 r. wynosi 575 zł.  

- Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r.  3819  zł – informuje 

Główny Urząd Statystyczny. Czytaj dalej… 

 

60 dni dla glifosatu 
Farmer.pl |  Autor: AK | 23.09.2021 | Fot.PTWP 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja 

Chemikaliów (ECHA) rozpoczęły równoległe konsultacje dotyczące wstępnych ocen 

naukowych glifosatu. Konsultacje potrwają 60 dni i wszystkie zainteresowane strony są 

zachęcane do wzięcia w nich udziału. 

• Glifosat jest obecnie  dopuszczony do stosowania w UE do 15 grudnia 2022 r.  

• Batalia o glifosat w UE trwa, ważą się obecnie dalsze losy dla tej substancji. 

• EFSA oraz ECHA rozpoczęły otwarte i przejrzyste konsultacje dla tej substancji. Czytaj 

dalej… 
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Po ile ziemia rolna? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 23.09.2021 | fot. pixabay 

Sprawdzamy, jakie są aktualne stawki za użytki rolne w Polsce. Gdzie najtańsza, a gdzie 

najdroższa ziemia rolna? 

Średnia cena gruntu ornego na koniec II półrocza br. w Polsce wyniosła - według danych 

GUS - 47 510 zł za ha. Czyli, wychodzi na to, że potaniała w ciągu sześciu miesięcy br. w 

skali kraju aż o 1295 zł na ha! Według danych GUS z końca 2020 r. średnia cena za 

hektar gruntów rolnych wyniosła wówczas 48 805 zł. Czytaj dalej… 

 

Światowy rynek nawozów w rozdarciu. Zakłady ograniczają produkcję 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 23.09.2021 | fot. Shutterstock 

- Chiny po raz kolejny ostrzegły przed wpływem gwałtownie rosnących cen energii na 

dostawy nawozów i zasygnalizowały obawy, że może to wpłynąć na bezpieczeństwo 

żywnościowe – informuje agencja prasowa Bloomberg. W Europie zamykane są lub 

ograniczana jest produkcja w kolejnych zakładach produkujących nawozy. Co to 

oznacza dla rolnictwa? Ostatnio bardzo dużo dzieje się na rynku nawozów. Ceny, 

również w Polsce, gwałtownie idą w górę. Stało się tak m.in. z powodu wysokich cen 

gazu. Na przykład największy producent nawozów, firma Yara, ograniczyła produkcję 

amoniaku, tłumacząc to właśnie wysokimi cenami gazu ziemnego. Czytaj dalej… 

Rolnik sam musi dobrać optymalną odmianę kukurydzy 
Agropolska.pl | AUTOR TEKSTU: JOANNA MICHALEWSKA| 14-09-2021,11:15 | fot. Joanna Michalewska 

Polski Związek Producentów Kukurydzy zaprosił rolników na "Dzień Kukurydzy, sorgo i 

soi". Impreza odbyła się w gospodarstwie "Osiny", należącym do Rolniczego Zakładu 

Doświadczalnego "Kępa" IUNG-PIB Puławy. 

- Kukurydza jest bardzo ważną rośliną uprawną - drugą po pszenicy pod względem 

powierzchni uprawy - podkreśla prof. dr hab. Tadeusz Michalski, prezes PZPK. Czytaj 

dalej… 

 

Analitycy: ceny oleju napędowego wyraźnie pójdą w górę 
Farmer.pl | Autor: PAP | Dodano: 24-09-2021, 16:24 | fot. Shutterstock 

 W ciągu najbliższych kilkunastu dni czeka nas wyraźny wzrost cen oleju napędowego – 

wynika z prognoz opublikowanych w piątek przez e-pertrol i BM Reflex. 

Jak wynika z podsumowania mijającego tygodnia na rynku paliw, najmocniej drożał olej 

napędowy. 

"Najmniejsze zmiany notowaliśmy w przypadku paliw premium, co oznacza tyle, że ich 

ceny na większości stacji udaje się utrzymać na poziomie 5,99 zł/l lub poniżej. 

Najbardziej, bo średnio o 10 gr/l zdrożał olej napędowy. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: kontynuacja podwyżek 
CenyRolnicze.pl | 24 wrzesień 2021 | Paweł Hetnał |  

Dzisiejsze notowania cen skupu zbóż nie przyniosły tak okazałych podwyżek jak w 

miniony wtorek. Niemniej stawki wzrosły o kilka złotych za tonę. Nadal w galopującym 

tempie idą w górę ceny rzepaku, który w odstępie ostatnich dni podrożał o ponad 33 

zł/t. Jeśli wzrosty notowań nasion tej rośliny utrzymają dotychczasowe tempo, to 

niebawem na rynku mogą pojawić się pierwsze propozycje opiewające na 3000 zł/t.  

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

24.09.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

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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Kukurydza mokra od 580 do 670 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Redakcja | 20.09.2021 | 

- Rynkowa podaż ziarna zbóż na rynku krajowym pozostaje uszczuplona. Większość 

rolników cały czas wstrzymuje się ze sprzedażą zmagazynowanych zbóż. Chętniej 

sprzedają ziarno natomiast firmy handlowe, które szykują miejsce pod ziarno 

kukurydzy. W ostatnich dniach na rynku notowano przede wszystkim większą podaż 

pszenicy paszowej. Więcej ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników powinno się 

pojawić gdy ruszą zbiory kukurydzy – informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

Zapowiadają się rekordowe zbiory kukurydzy 

Na razie w kraju trwają zbiory kukurydzy na zielonkę. W najbliższych dniach niektórzy 

plantatorzy powinni podjąć pierwsze próby zbiorów wczesnych odmian kukurydzy na ziarno. Główny zbiór tego 

zboża spodziewany jest jednak dopiero 10-15 października, w zależności od panujących warunków pogodowych. 

Pomimo lokalnych problemów w dalszym ciągu przewidujemy, iż tegoroczne zbiory kukurydzy na ziarno mogą być 

rekordowo wysokie i wynieść przynajmniej 6,7 mln ton, o 5% więcej niż zebrano przed rokiem. W zależności od 

regionu kraju, ceny oferowane za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) kształtują się w przedziale 580-670 PLN/t. 

Zapotrzebowanie na zboża ze strony wytwórni pasz cały czas jest spore. Ze strony wytwórni pasz widać 

wyczekiwanie na ziarno kukurydzy z tegorocznych zbiorów. Duży popyt na pszenicę notuje się ze strony młynów. 

Ciągle uszczuplona rynkowa podaż tego zboża utrudnia zakupy. W związku z problemami z jakością, młyny 

(szczególnie te zlokalizowane na wschodzie i południowym-wschodzie kraju) decydują się na zakup ziarna o gorszych 

parametrach jakościowych, szczególnie w odniesieniu do gęstości. 

W połowie tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą 

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1010-1050 PLN/t, 

- pszenica paszowa - 950-1000 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne – 760-860, 

- żyto paszowe – 750-850 PLN/t, 

- pszenżyto - 850-900 PLN/t, 

- jęczmień paszowy – 850-930 PLN/t, 

- owies – 630-700 PLN/t, 

- kukurydza – 1080-1090 PLN/t (zbiór 2020), 

- kukurydza – 850-950 PLN/t, 

- kukurydza mokra – 580-670 PLN/t. 

Ile płacą porty? 

W porcie Gdynia w dalszym ciągu realizowane są załadunki kolejnych statków pszenicą w ramach realizacji wcześniej 

zawartych kontraktów. Oceniamy, iż podobnie jak w sierpniu, we wrześniu br. przedmiotem eksportu drogą morską 

może być około 250 tys. ton pszenicy. W porcie Gdańsk cały czas trwają załadunki starej kukurydzy, a także trwają się 

załadunki żyta i pszenżyta z przeznaczeniem do Hiszpanii. Niemniej jednak, zakupy ziarna z wolnego rynku z 

przeznaczeniem na eksport nie są duże, a ziarno będące przedmiotem załadunków pochodzi z realizacji wcześniej 

zawartych kontraktów. Jest prawdopodobne, iż polska pszenica będzie przedmiotem eksportu do Arabii Saudyjskiej 

w listopadzie br. w ramach ostatnio rozstrzygniętego przetargu. 
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W końcu tygodnia, ceny ziarna zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów obecnie kształtowały się 

następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1145-1150 PLN/t (dostawa G/G/Sz, IX-X), 

- żyto paszowe – 850-890 PLN/t (dostawa G/G, IX-X), 

- pszenżyto – 935-950 PLN/t (dostawa G/G, IX-X), 

- kukurydza – 985-990 PLN/t (dostawa G/G, X-XI). 

Niewiele zmienia się w kwestii importu zbóż z południa Europy. Cały czas pozostaje on mocno ograniczony. Wysokie 

ceny ofertowe za węgierską czy słowacką pszenicę nie gwarantują opłacalności. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Fachowcy nie mają wątpliwości. Zielony Ład doprowadzi europejskie rolnictwo do ruiny 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Redakcja | 21.09.2021 | 

Upowszechnianie Zielonego Ładu może prowadzić do dużych spadków produkcji 

roślinnej. Jeden ze scenariuszy zakładał spadek zbiorów pszenicy w Unii Europejskiej do 

poziomu ledwie przekraczającego 100 mln ton. Podobnie duże spadki zbiorów unijnych 

przewidziano w przypadku roślin oleistych. 

Na początku września odbyło się spotkanie Grupy Dialogu Obywatelskiego w zakresie 

roślin w uprawie polowej: zbóż, roślin oleistych i białkowych. Szeroką informację na 

temat Europejskiego Zielonego Ładu przedstawił przedstawiciel COCERAL – 

europejskiego stowarzyszenia poddającego ocenie rynki płodów rolnych. 

Przedstawione zostały różne scenariusze zmian, w szczególności w zakresie produkcji najważniejszych płodów 

rolnych, w wyniku realizacji założonych przez Komisję Europejską celów związanych z zazielenieniem, rozszerzeniem 

produkcji ekologicznej, redukcją zużycia nawozów i środków ochrony roślin. Wynikało z nich jednoznacznie, że 

upowszechnianie Zielonego Ładu może prowadzić nawet do dużych spadków produkcji. Jeden ze scenariuszy 

zakładał na przykład spadek zbiorów pszenicy w UE do poziomu ledwie przekraczającego 100 mln ton. Podobnie 

duże spadki zbiorów unijnych przewidziano w przypadku roślin oleistych.  

Bezpieczeństwo żywnościowe zagrożone 

W związku ze spadkami produkcji eksport ziarna zbóż z Unii zostanie znacznie ograniczony, a w przypadku roślin 

oleistych będzie potrzebny prawdopodobnie import. Padło także w ramach wykładu stwierdzenie, że na utracone 

przez Unię rynki zbytu wejdą eksporterzy z rejonów, w których produkcja nie ma uwarunkowań proekologicznych. – 

Trudno jest w tej chwili dać jednoznaczną odpowiedź, w jakim zakresie rolnictwo Unii uwikłane w walkę ze zmianami 

klimatu będzie się rozwijało. Na pewno istnieje duże  niebezpieczeństwo utraty konkurencyjności Unii w stosunku do 

krajów, które realizują swoje cele tylko w oparciu o ekonomiczne uwarunkowania. Pozostaje mieć nadzieję, że 

przewidziane do realizacji cele ekologiczne postawione przed rolnictwem unijnym będą korygowane, w 

szczególności, gdy okaże się, że wpływają one negatywnie na dochodowość gospodarstw. Niezbędne jest zatem 

dokładne monitorowanie wszystkich narzuconych przez Unię zmian w rolnictwie, aby najważniejszy cel rolnictwa 

jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe mógł być w pełni realizowany – podsumował prof. Jerzy Grabiński. 

Ważnym głosem w dyskusji na temat niebezpieczeństw związanych z Zielonym Ładem było stanowisko COPA – 

COGECA w zakresie CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) czyli mechanizm kontrolowania importu, tak aby 

ambitne działania na rzecz klimatu w Europie nie prowadziły do „ucieczki emisji” poza granice Unii. 

Zamknij > 
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EEC 2021: Ciągłość produkcji środków ochrony roślin zagrożona 
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 21.09.2021 | Foto. PTWP 

W trakcie sesji EEC 2021 "Zielony Ład w rolnictwie" Wojciech Babski, prezes zarządu 

Ciech Sarzyna poinformował o zerwaniu chińskiego łańcucha dostaw niektórych 

komponentów niezbędnych do produkcji środków ochrony roślin w UE. Prelegent 

obawia się, że wpłynie to na spadek produkcji roślin a finalnie odbije się to na wzroście 

cen żywności. 

- Wczoraj dowiedzieliśmy się, że bardzo duża część produkcji w Chinach została 

wstrzymana ze względu na wprowadzenie nagłych zmian i ograniczeń emisyjnych. 

Wypadają z produkcji tebukonazol, metkonazol, prochloraz. Co więcej zagrożona jest 

produkcja glifosatu i wielu innych komponentów, które Unia Europejska w dużej części importuje prosto z Chin do 

produkcji środków ochrony roślin - podkreślał Wojciech Babski, prezes zarządu Ciech Sarzyna. - Jeżeli w przyszłym 

sezonie nie będziemy mieli dostatecznych środków ochrony roślin, to będziemy zmagali się ze zmniejszeniem 

produkcji roślin, co spowoduje wzrost cen żywności - podsumował Prezes zarządu Ciech Sarzyna… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/eec-2021-ciaglosc-produkcji-srodkow-ochrony-roslin-zagrozona,111222.html
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Prof. Michalski: Koszty suszenia kukurydzy wyższe o 20 proc. 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 21.09.2021 | fot. M. Tyszka 

Trwają zbiory kukurydzy kiszonkowej. Są one opóźnione w porównaniu do 

standardowego sezonu o około dwa tygodnie. Zbiory kukurydzy z przeznaczeniem na 

ziarno również mogą być później. A co z suszeniem nasion? 

Cena mokrego (30 proc.) ziarna kukurydzy obecnie na przednówku, tuż przed żniwami 

kształtuje się na poziomie 580-670 zł/t netto. Cena suchego, a więc o wilgotności 14 

proc. wynosi ok. 1000 zł/t netto. O ile więcej, bo na pewno, trzeba będzie zapłacić za 

dosuszanie ziarna? 

Zapytaliśmy o to prof. Tadeusza Michalskiego, prezesa Polskiego Związku Producentów 

Kukurydzy, podczas odbywającego się w Szepietowie Krajowego Dnia Kukurydzy. 

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z szalejącą inflacją. Wszystko drożeje, środki produkcji, usługi, paliwo. 

Suszenie ziarna kukurydzy również będzie droższe… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Norweski gigant zamyka 40% produkcji amoniaku. Ceny nawozów nie będą niższe 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Redakcja | 22.09.2021 | 

Producent nawozów Yara ogranicza produkcję amoniaku w Europie z powodu 

gwałtownego wzrostu cen gazu ziemnego. Dwa dni wcześniej amerykański producent 

nawozów CF Industries Holdings ogłosił, że z tego samego powodu zakończy działalność 

w dwóch brytyjskich zakładach.  

- Włączając bieżącą konserwację fabryk, Yara początkowo zmniejszy około 40% swojej 

europejskiej zdolności produkcyjnej amoniaku – zakomunikowała firma z Oslo. Drugi co 

do wielkości producent amoniaku na świecie, Yara, ma europejskie moce produkcyjne 

na poziomie 4,9 mln ton rocznie. Rzecznik firmy poinformował, że około 2 mln ton z 

tego zostanie wycofanych z eksploatacji. 

Europejscy producenci mogą teraz być zmuszeni do importowania amoniaku do swoich zakładów nawozów 

azotowych z innych części świata, gdzie ceny gazu są jeszcze niższe, ale drastyczne cięcia produkcji nadal będą miały 

duży wpływ na podaż i ceny. 

W niemieckich portach importowych najważniejszy niemiecki nawóz azotowy KAS kosztuje obecnie około 300 euro 

za tonę – to o 120 euro więcej niż rok temu. Płynny nawóz AHL jest oferowany nawet ponad 300 euro za tonę - 

dodatkową opłatą w wysokości 130 euro w porównaniu do poprzedniego roku. 

Ceny gazu nie spadną 

Ceny na rynku spot gazu ziemnego w najważniejszym europejskim centrum handlu tym źródłem energii, w 

Amsterdamie, wzrosły ponad trzykrotnie od początku roku. Powoduje to również wzrost innych cen energii i 

elektryczności. Zbliża się zimowy sezon grzewczy, a zbiorniki gazu są napełnione poniżej średniej w całej Europie. 

Yara będzie nadal monitorować sytuację i chce zaopatrywać swoich klientów, ale w razie potrzeby dalej będzie 

ograniczać produkcję. 

Norweska firma naftowo-gazowa Equinor ogłosiła w ubiegłą środę, że spodziewa się, iż czynniki, które napędzają 

wysokie ceny gazu w Europie, utrzymają się w sezonie jesienno-zimowym. - Wysokie ceny gazu są spowodowane 

inflacją cen surowców i niedoborami w łańcuchu dostaw, ale przede wszystkim ceny są napędzane ograniczoną 

podażą i wysokim popytem – powiedziała Ulrica Fearn, dyrektor finansowy Equinor. 

Ograniczone wydobycie gazu w Rosji i na Morzu Północnym 

Normalnie magazyny gazu w Niemczech i innych krajach europejskich byłyby od dawna uzupełniane po niezwykle 

długiej i mroźnej zimie. Tak się jednak nie stało. Najważniejszy dostawca gazu w Europie, Rosja, dostarczył mniej niż 

w poprzednich latach. Wielkość wydobycia z europejskich złóż gazowych, które znajdują się głównie na Morzu 

Północnym, jest również ograniczona przez przerwy z powodu pandemii koronawirusa. Jednocześnie rozwijająca się 

gospodarka światowa, zwłaszcza w Azji, sprawia, że zapotrzebowanie na gaz ziemny dostarczany statkami znacznie 

wzrosło i tylko stosunkowo niewiele tankowców trafiło do Europy. 

Amoniak jest wykorzystywany do produkcji saletry amonowej, jednego z najczęściej stosowanych nawozów na bazie 

gazu ziemnego i azotu. W związku z niezwykle wysokimi cenami gazu producenci starają się jak najszybciej przenieść 

koszty na swoich klientów. Oczekuje się, że produkcja Yara wynosząca 4,9 miliona ton amoniaku w Europie zostanie 

zmniejszona o około 2 miliony ton, zwłaszcza w Holandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Francji. 

Ponadto zdolność produkcyjna została dodatkowo zmniejszona przez planowane prace konserwacyjne w zakładach 

w Brunsbüttel w Niemczech i Porsgrun w Norwegii. Firma poinformowała, że będzie teraz pozyskiwać część 

potrzebnego amoniaku spoza Europy. Czas trwania ograniczonej produkcji zależy od dalszego rozwoju cen dwóch 

głównych składników amoniaku: gazu ziemnego i azotu, powiedział rzecznik. 

Rosnące ceny gazu wywołały presję na innych rynkach, w tym niedobory dwutlenku węgla po zamknięciu kilku 

zakładów nawozowych. Dwutlenek węgla służy do ogłuszania zwierząt przed ubojem oraz do przedłużenia trwałości 
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żywności. Na przykład producent nawozów CF Industries jest jednym z największych dostawców CO2 w Wielkiej 

Brytanii. BBC poinformowało, że rząd rozważa pożyczki wspierane przez rząd, aby utrzymać działalność gospodarczą. 

Istnieje groźba przerw w dostawie prądu 

Gwałtownie rosnące ceny energii zmuszają pierwsze firmy w Europie do zamykania energochłonnych fabryk. 

Amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs ostrzega w bieżącym raporcie przed możliwymi przerwami w 

dostawie prądu na dużą skalę w Europie nadchodzącej zimy. Eksperci energetyczni banku są szczególnie 

zaniepokojeni prawie „pustym magazynem gazu, który jednocześnie ma niewielkie zapasy”. 

Mówi się, że jeśli nadchodząca zima będzie równie zimna jak poprzednia, Europie grozi ostry kryzys energetyczny. 

Rządy mogą zostać zmuszone do nakazu zamknięcia niektórych gałęzi przemysłu. - To może być bardzo dotkliwe, jeśli 

nie będziemy działać szybko – tymi słowami Bloomberg cytuje szefa włoskiej firmy użyteczności publicznej Snam. 

Włochy już znacznie podniosły regulowane przez państwo ceny gazu i ogłosiły dalsze podwyżki cen przed zimą.  

Nawet jeśli uniknie się poważnych przerw w dostawie prądu, gospodarce europejskiej grozi spiralny wzrost kosztów, 

który spowolni ożywienie po kryzysie covidowym i jeszcze bardziej podniesie ceny dla konsumentów. Oprócz gazu i 

innych źródeł energii firmom brakuje również innych surowców i produktów pośrednich. Inflacja w Niemczech 

osiągnęła już najwyższy poziom od prawie 30 lat. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Modernizacja gospodarstw rolnych - wpłynęło 6,7 tys. wniosków na kwotę ok. 1,3 mld zł 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Redakcja | 22.09.2021 | 

Do 20 września o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020 mogli ubiegać się rolnicy 

zainteresowani modernizacją gospodarstw. Tegoroczny nabór rozpoczął się 21 czerwca 

i został przedłużony o ponad miesiąc, gdyż rolnicy i organizacje branżowe informowali o 

takiej potrzebie. Według wstępnych danych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wpłynęło 6,7 tys. wniosków na kwotę ok. 1,3 mld zł. 

Zdecydowanie największą popularnością wśród ubiegających się o wsparcie cieszyły się 

inwestycje z obszaru D (inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, 

wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, 

poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu). W czołówce regionów zainteresowanych 

modernizowaniem gospodarstw znalazły się – Mazowsze, Wielkopolska, Podlasie i Lubelszczyzna. 

W związku z tym, że dokumenty do placówek Agencji mogły być wysyłane również drogą pocztową oraz ze względu 

na trwający proces rejestracji wniosków, na ostateczne dane trzeba jeszcze poczekać. 

Wyjątkowy nabór wniosków 

Przez ostatnie trzy miesiące ARiMR przyjmowała wnioski wyjątkowo we wszystkich pięciu obszarach pomocy, tj.: 

rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego 

(obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu 

produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu 

(obszar D) i nawadnianie w gospodarstwie. W przypadku tegorocznego naboru na inwestycje w obszary A, B, C i D 

można było złożyć tylko jeden wniosek o pomoc. Natomiast o wsparcie na nawadnianie rolnicy mogli ubiegać się 

również, gdy starali się o środki na inwestycje w hodowlę zwierząt lub związane z racjonalizacją produkcji. 

Źródło: ARiMR 

Zamknij > 
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Gmina apeluje do rolników: nie orajcie w pasach drogowych! 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 22.09.2021 |Fot. Paweł Jakubowski 

Gmina Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie) wystosowała apel do rolników w kwestii 

zaorywania pasów drogowych i zanieczyszczania dróg m.in. obornikiem. Powinni go 

wziąć jednak pod uwagę również gospodarze z całego kraju. 

"W związku z rozpoczętymi jesiennymi pracami polowymi, do urzędu gminy napływają 

zgłoszenia użytkowników dróg, dotyczące zaorywania pasów drogowych i 

zanieczyszczania dróg obornikiem, ziemią orną lub pozostałościami po zbiorach. Takie 

działania powodują utrudnienia komunikacyjne i narażają gminę na wydatki finansowe" 

- czytamy w apelu podpisanym przez Pawła Jakubowskiego, zastępcę wójta gminy Rawa 

Mazowiecka. 

Samorządowiec przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w 

pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi albo zmniejszenie jej 

trwałości oraz takich, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, jak zaorywanie lub zwężanie w inny sposób 

pasa drogowego (art. 39). Natomiast Prawo o ruchu drogowym zabrania zaśmiecania i zanieczyszczania dróg (art. 

45). 

"Zalegające pryzmy ziemi pozostałe na drodze po przeprowadzeniu prac polowych, obornik lub błoto, a zwłaszcza 

podorywanie jezdni, stwarzają poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie informuję, że 

Kodeks wykroczeń przewiduje sankcje karne, m.in. karę grzywny w wysokości 1500 zł za zanieczyszczanie drogi 

publicznej i spowodowane tym niebezpieczeństwo lub utrudnienie w ruchu drogowym (art. 91)” - uczula gospodarzy 

Paweł Jakubowski. 

Przestrzega też, by pamiętać o kwestiach związanych z ewentualną odpowiedzialnością cywilno-prawną za 

spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej na skutek udowodnionego wpływu na nią zanieczyszczenia drogi, np. z 

powodu poślizgu na warstwie błota naniesionego z pól na kołach ciągników. 

"Szanowni Państwo, wielu z was długo czekało na położenie nawierzchni bitumicznej na drogach w waszych 

miejscowościach. Apeluję więc o poszanowanie wspólnego dobra, które ma służyć również przyszłym pokoleniom" - 

podsumował zastępca wójta. 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  18 

Mała podaż zbóż. Zbiory kukurydzy mogą być rekordowe 
Agropolska.pl | Autor :  Anna Wysoczańska PAP, (EM)| 22.09.2021 |Fot. Tytus Żmijewski 

Większość rolników wstrzymuje się ze sprzedażą zmagazynowanych zbóż, natomiast 

zapotrzebowanie na nie ze strony wytwórni pasz i młynów jest duże - informuje Izba 

Zbożowo-Paszowa. 

Eksperci zaznaczają, że chętniej sprzedają ziarno firmy handlowe, które szykują miejsce 

na kukurydzę. W ostatnich dniach na rynku notowano przede wszystkim większą podaż 

pszenicy paszowej. Więcej ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników powinno się 

pojawić w momencie, gdy ruszą zbiory kukurydzy. 

Na razie w kraju trwają zbiory kukurydzy na zielonkę. W najbliższych dniach niektórzy 

plantatorzy powinni podjąć pierwsze próby zbiorów wczesnych odmian na ziarno. Główny zbiór tego zboża 

spodziewany jest jednak dopiero 10-15 października, w zależności od panujących warunków pogodowych. 

Pomimo lokalnych problemów Izba nadal przewiduje, że zbiory kukurydzy na ziarno mogą być rekordowo wysokie i 

wynieść przynajmniej 6,7 mln ton, tj. o 5 proc. więcej niż zebrano przed rokiem. W zależności od regionu kraju, ceny 

oferowane za kukurydzę mokrą (o wilgotności 30 proc.) kształtują się w przedziale 580-670 zł/t. 

Ze strony wytwórni pasz widać wyczekiwanie na ziarno kukurydzy z tegorocznych zbiorów, młyny natomiast są 

zainteresowane zakupem pszenicy, której brakuje na rynku. W związku z problemami z jakością, szczególnie te 

zlokalizowane na wschodzie i południowym-wschodzie kraju, decydują się na zakup ziarna o gorszych parametrach 

jakościowych, szczególnie w odniesieniu do gęstości. 

W ubiegłym tygodniu przetwórcy i firmy handlowe proponowały za pszenicę konsumpcyjną z dostawą 1010-1050 zł 

za tonę, pszenicę paszową 950-1000 zł/t, żyto konsumpcyjne 760-860 zł/t, żyto paszowe 750-850 zł/t, pszenżyto 850-

900 zł/t, jęczmień paszowy 850-930 zł/t, owies 630-700 zł/t, kukurydzę 1080-1090 zł/t (zbiór 2020), kukurydzę 850-

950 zł/t; kukurydzę mokrą 580-670 zł/t. 

Przed rokiem pszenicę konsumpcyjną (według Izby) skupowano w cenie 670-740 zł/t, pszenicę paszową 660-720 zł/t, 

a kukurydzę z starych zbiorów 880-950 zł/t. 

W porcie Gdynia nadal trwają załadunki kolejnych statków pszenicą w ramach realizacji wcześniej zawartych 

kontraktów. Izba ocenia, iż podobnie jak w sierpniu, we wrześniu drogą morską może być wysłanych około 250 tys. 

ton. W porcie Gdańsk na statki ładowana jest ubiegłoroczna kukurydza oraz żyto i pszenżyto dla Hiszpanii. 

Jak zauważa Izba, jednakże zakupy ziarna z wolnego rynku z przeznaczeniem na sprzedaż nie są duże, a ziarno będące 

przedmiotem załadunków pochodzi z realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Ceny kształtują się nieco wyżej niż w 

skupach wewnątrz kraju. 

Prawdopodobnie w listopadzie wyeksportowana zostanie polska pszenica do Arabii Saudyjskiej w ramach niedawno 

rozstrzygniętego przetargu. Według ekspertów, import zbóż jest wciąż nieopłacalny, dlatego wwóz ziarna z południa 

Europy jest bardzo ograniczony. 

Zamknij > 
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Grupa Azoty dementuje pogłoski o wstrzymaniu i ograniczeniu produkcji nawozów 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 22.09.2021 | fot. Pixabay 

Na rynku pojawiły się nieoficjalne informacje, że m.in. z powodu wysokich cen gazu, 

firmy produkujące nawozy mogą ograniczyć, bądź nawet wstrzymać ich produkcję. 

Sprawdziliśmy u źródła. 

Jak już informowaliśmy na portalu farmer.pl ceny nawozów w ostatnim czasie bardzo 

podrożały i nadal pną się w górę. 

Drogie nawozy 

Rolnicy informują naszą redakcję, ale również komunikują to przez media 

społecznościowe, że w tym roku ograniczają stosowanie nawozów, właśnie ze względu na ceny. 

Poza tym producenci rolni, spotkali się z pogłoskami o tym, że firmy nawozowe (norweska firma nawozowa ogłosiła 

zmniejszenie produkcji amoniaku) mogą w najbliższym czasie wstrzymać produkcję, ze względu na np. wysokie stany 

magazynowe, które z powodu mniejszego zainteresowania zakupowego, nie topnieją lub wysokich cen gazu. 

Czy tak się rzeczywiście może stać w Grupie Azoty? 

- Obecnie produkcja działa w 100 proc. Dodatkowo, część wolumenów kierowanych zwykle na eksport pozostawiamy 

na rynku krajowym. Podkreślamy również, że na ten moment nie planujemy wstrzymania, ani ograniczenia produkcji 

nawozów – informuje farmer.pl Monika Darnobyt, rzecznik prasowy Departamentu Korporacyjnego Komunikacji i 

Marketingu Grupy Azoty. 

Mało RSM na rynku 

Mimo wysokich cen nawozów występują nadal problemy z ich dostępnością. Pod koniec lipca pisaliśmy o kłopotach z 

zakupem RSM. 

Wówczas producent wyjaśnił nam, że czas ten był okresem w którym realizowane były prace remontowe na 

instalacjach produkujących m.in. surowce do wytwarzania RSM. Okazuje się, że minęło blisko dwa miesiące i problem 

nie zniknął. Ponownie zapytaliśmy producenta, dlaczego taka sytuacja ma miejsce……… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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GUS: Dochód z hektara przeliczeniowego wzrósł w 2020 r. o 575 zł 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Redakcja | 23.09.2021 | 

Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie w sprawie wysokości 

przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 

przeliczeniowego w 2020 r. Wzrost tegoż dochodu w stosunku do 2019 r. wynosi 575 zł.  

- Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r.  3819  zł – informuje 

Główny Urząd Statystyczny. 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 

przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł. 

W poprzednich latach dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł: 

-  w 2018 r. kwota ta wynosiła 2715 zł, 

- w 2017 r.  - 3399 zł, 

- w 2016 r. - 2577 zł, 

- w 2015 r.  - 1975 zł, 

- w 2014 r.  - 2506  zł. 

- w 2013 r.  - 2869 zł. 

Jak wylicza się ten wskaźnik 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha, to bardzo ważny wskaźnik dla rolników, 

ponieważ wykorzystywany jest m.in. do uzyskania świadczenia 500+ na pierwsze dziecko i uzyskania prawa do 

stypendiów socjalnych przez studentów. Na ogół rolnicy mają sporo zastrzeżeń co do metodyki wyliczania tego 

ważnego wskaźnika, ponieważ wynik nie jest adekwatny do rzeczywistej sytuacji dochodowej w gospodarstwach 

rolnych. Sami pracownicy GUS-u przyznają, że jest to wielkość uśredniona dla całego kraju i wszystkich typów 

produkcji, dlatego może odbiegać od rzeczywistych dochodów realnych gospodarstw rolnych. 

Zamknij > 
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60 dni dla glifosatu 
Farmer.pl |  Autor: AK | 23.09.2021 | Fot.PTWP 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja 

Chemikaliów (ECHA) rozpoczęły równoległe konsultacje dotyczące wstępnych ocen 

naukowych glifosatu. Konsultacje potrwają 60 dni i wszystkie zainteresowane strony są 

zachęcane do wzięcia w nich udziału. 

• Glifosat jest obecnie  dopuszczony do stosowania w UE do 15 grudnia 2022 r.  

• Batalia o glifosat w UE trwa, ważą się obecnie dalsze losy dla tej substancji. 

• EFSA oraz ECHA rozpoczęły otwarte i przejrzyste konsultacje dla tej substancji.  

Jak poinformowała EFSA, w równoległych konsultacjach urząd zbierze informacje 

zwrotne na temat sprawozdania z oceny odnowienia dotyczącej glifosatu. Konsultacje ECHA dotyczą raportu 

Zharmonizowanej Klasyfikacji i Oznakowania. 

Wstępne oceny naukowe, które zostały dziś przekazane do konsultacji, zostały przygotowane przez Grupę ds. Oceny 

Glifosatu (AGG), w skład której wchodzą właściwe organy krajowe we Francji, na Węgrzech, w Holandii i Szwecji.  

EFSA i ECHA dążą do przejrzystości i jak najbardziej zbliżają obywateli i zainteresowane strony do pracy agencji. 

Wszystkie zainteresowane strony zachęca się do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez przedstawienie 

odpowiednich uwag lub informacji i danych naukowych. Konsultacje pozostaną otwarte przez 60 dni, a wszystkie 

komentarze zostaną opublikowane po ich zamknięciu na stronach internetowych obu agencji. 

Po konsultacjach każda Agencja zestawi uwagi istotne dla ich procesu. W przypadku zharmonizowanego procesu 

klasyfikacji Grupa Oceniająca ds. Glifosatu i Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) ECHA rozważą przedłożone uwagi i dane. 

Rozważania te zostaną uwzględnione, gdy RAC opracuje swoją opinię w sprawie klasyfikacji glifosatu zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). 

Klasyfikacja chemikaliów opiera się wyłącznie na niebezpiecznych właściwościach substancji i nie uwzględnia 

zastosowania ani prawdopodobieństwa narażenia na działanie substancji. Narażenie uważa się za część oceny ryzyka 

substancji czynnych pestycydów, procesu prowadzonego przez EFSA… 

Link do pełnego artykułu 
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Po ile ziemia rolna? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 23.09.2021 | fot. pixabay 

Sprawdzamy, jakie są aktualne stawki za użytki rolne w Polsce. Gdzie najtańsza, a gdzie 

najdroższa ziemia rolna? 

Średnia cena gruntu ornego na koniec II półrocza br. w Polsce wyniosła - według danych 

GUS - 47 510 zł za ha. 

Czyli, wychodzi na to, że potaniała w ciągu sześciu miesięcy br. w skali kraju aż o 1295 zł 

na ha! 

Według danych GUS z końca 2020 r. średnia cena za hektar gruntów rolnych wyniosła 

wówczas 48 805 zł.  

Gdzie najtańsza, a gdzie najdroższa ziemia rolna? 

Najtańsze grunty rolne są w woj. lubuskim i podkarpackim. Nieco droższa, ale w skali kraju też jedna z tańszych jest 

ziemia w woj. świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Najwyższe notowania trzyma ziemia rolna w Wielkopolsce, na 

Kujawach i Pomorzu oraz na Podlasiu.  

Średnie ceny gruntów rolnych - podane przez GUS - będą obowiązywać od 1 października 2021 roku wszystkich tych 

rolników, którzy będą chcieli skorzystać ze środków oferowanych przez ARiMR, a związanych z obrotem ziemią. 

Informacje o średnich cenach gruntów rolnych są bowiem wykorzystywane przez banki w procesie udzielania 

kredytów: na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR), na zakup użytków rolnych (linia Z), z 

częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk). 

Ceny ziemi rolnej w województwach 

Średnie ceny gruntów za ha wg. GUS w II kwartale 2021 - w nawiasie podano cenę na koniec 2020 roku: 

dolnośląskie  -  40 683 zł  (na koniec 2020 r. - 40 339 zł) 

kujawsko-pomorskie  -  58 732 zł  (56 372 zł) 

lubelskie  -  39 616 zł  (36 920 zł) 

lubuskie  -  31 826 zł  (29 125 zł) 

łódzkie  -  43 782 zł  (41 366 zł) 

małopolskie  -  42 285 zł  (38 883 zł) 

mazowieckie  -  47 265 zł  (46 414 zł) 

opolskie  -  51 146 zł  (48 188 zł) 

podkarpackie  -  32 601 zł  (30 012 zł) 

podlaskie  -  52 812 zł  (51 173 zł) 

pomorskie  -  49 054 zł  (44 308 zł) 

śląskie  -  40 967 zł  (39 758 zł) 

świętokrzyskie  -  34 476 zł  (33 396 zł) 

warmińsko-mazurskie  -  48 853 zł  (46 546 zł) 

wielkopolskie  -  68 409 zł  (64 423 zł) 
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zachodniopomorskie  -  35 917 zł  (28 797 zł) 

Największe cenowe niespodzianki 

Jak wynika więc z tego zestawienia, podobnie jak pod koniec 2020 r., ziemia rolna najdroższa jest w województwie 

wielkopolskim - jeden hektar kosztuje ponad 68,4 tys. zł.  

Na drugim miejscu jest województwo kujawsko-pomorskie, w którym hektar gruntu ornego kosztuje ponad 58,7 tys. 

zł.  

Za hektar gruntu ornego powyżej 50 tys. zł trzeba zapłacić również w Podlaskiem (ok. 53 tys. zł/ha) i Opolskiem (51,1 

tys. zł/ha). 

Najtańsze grunty orne są w województwach: lubuskim (31,8 tys. zł/ha), podkarpackim (32,6 tys. zł/ha), 

świętokrzyskim (34,5 tys. zł/ha). 

Jednak jeśli przyjrzymy się podanym przez GUS, aktualnym cenom ziemi pod kątem dynamiki zmian - widzimy, że w 

ciągu ostatniego półrocza, oprócz gruntów w woj. wielkopolskim, mocno zdrożała ziemia także w woj. 

zachodniopomorskim i pomorskim. Stawkę goni też woj. lubelskie… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Światowy rynek nawozów w rozdarciu. Zakłady ograniczają produkcję 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 23.09.2021 | fot. Shutterstock 

- Chiny po raz kolejny ostrzegły przed wpływem gwałtownie rosnących cen energii na 

dostawy nawozów i zasygnalizowały obawy, że może to wpłynąć na bezpieczeństwo 

żywnościowe – informuje agencja prasowa Bloomberg. W Europie zamykane są lub 

ograniczana jest produkcja w kolejnych zakładach produkujących nawozy. Co to 

oznacza dla rolnictwa? 

Ostatnio bardzo dużo dzieje się na rynku nawozów. Ceny, również w Polsce, 

gwałtownie idą w górę. Stało się tak m.in. z powodu wysokich cen gazu. Na przykład 

największy producent nawozów, firma Yara, ograniczyła produkcję amoniaku, 

tłumacząc to właśnie wysokimi cenami gazu ziemnego. 

Wysokie ceny gazu 

- W kontekście gwałtownie rosnących cen gazu ziemnego i presji, jaką wywiera to zarówno na sektor energetyczny, 

jak i różne gałęzie przemysłu w Europie, potwierdzono dalsze zamykanie fabryk nawozów – podał z kolei 

gasworld.com. 

Jak donosi dalej ten serwis, Fertiberia, hiszpański potentat nawozowy, ograniczy działalność w niektórych swoich 

zakładach produkcyjnych. Oczekuje się, że wkrótce na Ukrainie zostaną ogłoszone ograniczenia produkcji. 

- Litewska Achema w zeszłym miesiącu zrezygnowała z planów ponownego uruchomienia instalacji amoniaku pod 

koniec sierpnia. Wysokie koszty produkcji doprowadziły do częściowego zamknięcia produkcji amoniaku w zakładzie 

OCI w Geleen w Holandii – podał gasworld.com. 

My zapytaliśmy naszego rodzimego producenta Grupę Azoty, czy również mają takie plany. Ale firma w wypowiedzi 

dla farmer.pl to zdementowała. 

Sytuacja nawozowa w Chinach 

- Światowy rynek nawozów jest w rozdarciu z powodu ekstremalnych warunków pogodowych, zamykania zakładów i 

sankcji rządowych, uderzając w rolników, którzy już i tak uginają się pod wpływem rosnących kosztów – informuje 

Bloomberg… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/swiatowy-rynek-nawozow-w-rozdarciu-zaklady-ograniczaja-produkcje,111295.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  25 

Rolnik sam musi dobrać optymalną odmianę kukurydzy 
Agropolska.pl | AUTOR TEKSTU: JOANNA MICHALEWSKA| 14-09-2021,11:15 | Joanna Michalewska 

Polski Związek Producentów Kukurydzy zaprosił rolników na "Dzień Kukurydzy, sorgo i 

soi". Impreza odbyła się w gospodarstwie "Osiny", należącym do Rolniczego Zakładu 

Doświadczalnego "Kępa" IUNG-PIB Puławy. 

- Kukurydza jest bardzo ważną rośliną uprawną - drugą po pszenicy pod względem 

powierzchni uprawy - podkreśla prof. dr hab. Tadeusz Michalski, prezes PZPK. 

- Jako związek staramy się pokazywać całą gamę odmian z różnych hodowli. Chcemy, 

aby na każdym pokazie było zawsze ich około 100. Według mnie najważniejszą cechą 

odmian jest wczesność, czyli możliwość dojrzenia od właściwej fazy do zbioru. Każdy 

rolnik uprawiający kukurydzę musi sam dobrać optymalną odmianę, biorąc pod uwagę plonowanie, dostosowanie 

czyli wigor wzrostu i cenę nasion. Należy też pamiętać o właściwej agrotechnice. To musi iść w parze żeby uzyskać 

wysokie plony. Kukurydza jest najlepszą rośliną na zmieniający się klimat - rosnące temperatury i braki opadów - 

zapewnia ekspert. 

Podczas spotkania w Osinach rolnicy wysłuchali wykładów na temat uprawy kukurydzy. Dr Piotr Skowron i dr Damian 

Wach z IUNG-PIB Puławy przedstawili prezentację  "Wybrane aspekty nawożenia kukurydzy w perspektywie 

Europejskiego Zielonego Ładu". 

Z kolei prof. dr hab. Jerzy Księżak z IUNG-PIB Puławy omówił produkcyjność kukurydzy uprawianej w systemie 

ekologicznym. W takich warunkach można uzyskiwać zadowalające plony pod warunkiem zastosowania właściwie 

dobranej agrotechniki. 

Jarosław Gołąbek, reprezentujący firmę Unia sp. z o.o. Grudziądz przedstawił sprzęt firmy, który ma zapewnić 

wydajną uprawę pożniwną przy udziale dużych ilości resztek pozbiorowych. 

Później gospodarze obejrzeli na polach kolekcję prawie 100 odmian kukurydzy z 6 hodowli, 6 odmian sorgo oraz 2 

odmiany soi. Dużym zainteresowaniem cieszyło się sorgo. W Osinach rosną odmiany, które osiągają wysokość 3-3,5 

metra i mogą być wykorzystywane na kiszonkę oraz odmiany niższe uprawiane na nasiona. 

- Sorgo budzi duże zainteresowanie na całym świecie. W związku z tym mamy nowe odmiany, dopracowaną 

agrotechnikę. Co prawda w naszym klimacie nie zastąpi kukurydzy, ale jest uzupełnieniem dla niej - może nas 

zaopatrzyć przede wszystkim w zielonkę. Chociaż są odmiany ziarnowe, które są już w stanie dojrzeć u nas - zaznacza 

prof. Tadeusz Michalski.   

- W naszym instytucie sorgiem zajmujemy się od 2004 roku. Ma zdecydowanie mniejsze wymagania wodne niż 

kukurydza. Ze względu na system korzeniowy w gorszych warunkach glebowych przy niższym poziomie nawożenia 

może zapewnić podobną lub nawet większą produkcję suchej masy niż kukurydza - dodaje prof. Jerzy Księżak 

Na zakończenie imprezy odbył się pokaz maszyn i narzędzi do uprawy oraz zbioru kukurydzy. Zainteresowani mogli 

zobaczyć zestaw do siewu pasowego - strip-till oraz pokaz zbioru kukurydzy i zakiszania ziarna w rękawach.   

Zamknij > 
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Analitycy: ceny oleju napędowego wyraźnie pójdą w górę 
Farmer.pl | Autor: PAP | Dodano: 24-09-2021, 16:24 | fot. Shutterstock 

 W ciągu najbliższych kilkunastu dni czeka nas wyraźny wzrost cen oleju napędowego – 

wynika z prognoz opublikowanych w piątek przez e-pertrol i BM Reflex. 

Jak wynika z podsumowania mijającego tygodnia na rynku paliw, najmocniej drożał olej 

napędowy. 

"Najmniejsze zmiany notowaliśmy w przypadku paliw premium, co oznacza tyle, że ich 

ceny na większości stacji udaje się utrzymać na poziomie 5,99 zł/l lub poniżej. 

Najbardziej, bo średnio o 10 gr/l zdrożał olej napędowy. Średnie ceny paliw kształtują 

się obecnie na poziome odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 - 5,80 zł/l (+2 gr/l), 

bezołowiowej 98 - 5,99 zł/l (+1 gr/l), dla oleju napędowego - 5,64 zł/l (+10 gr/l) i autogazu - 2,85 zł/l (+3 gr/l)" - 

napisano w piątkowym raporcie BM Reflex. 

Na wyraźny wzrost cen oleju napędowego w mijającym tygodniu wskazano także w raporcie e-petrol.pl. 

"Cenniki hurtowe polskich rafinerii są szczególnie wyraźnie wyższe dla oleju napędowego. Metr sześc. tego paliwa 

kosztuje dzisiaj średnio 4522 zł, a więc o blisko 100 zł więcej niż w ostatni weekend. W przypadku oleju opałowego 

ruch w górę także jest bardzo wyraźny - od ostatniej soboty paliwo to podrożało o ponad 76 zł do poziomu 3116 zł/m 

sześc." - stwierdzono w piątkowym raporcie e-petrol.pl. 

"W przypadku benzyn zmiana jest znacznie mniejsza. Pb95 sprzedawana jest średnio po 4471,6 zł/m sześc, czyli 

zaledwie o niecałe 2 zł drożej niż w sobotę. Aktualna średnia cena benzyny Pb98 to 4777,6 zł za metr sześc., czyli o 

blisko 8 zł ponad cennikiem z ostatniego weekendu" - dodał portal. 

W zgodnej opinii analityków obu ośrodków w najbliższych dniach można się spodziewać dalszego wzrostu cen. Jak 

wskazano w raporcie BM Reflex, utrzymuje się nadwyżka popytu nad podażą przy braku kolejnych restrykcji 

ograniczających mobilność ludności, nadal nie w pełni zostało przywrócone wydobycie w Zatoce Meksykańskiej, a 

kraje OPEC oraz pozostali producenci ropy nie są skłonni do zwiększania produkcji poza ustalony limit. 

"W perspektywie najbliższych kilkunastu dni czeka nas prawdopodobnie dalszy, nawet dość znaczny wzrost cen oleju 

napędowego, a tym samym zmniejszenie różnicy między ceną benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego na 

stacjach. Już dzisiaj ceny hurtowe oleju napędowego są wyższe od hurtowej ceny benzyny 95. Można powiedzieć, że 

taka sytuacja nie jest nowa i już kilkakrotnie mieliśmy okresy, kiedy ceny diesla na stacjach były równe cenom 

benzyny lub nawet przekraczały jej poziom" - wskazano w raporcie BM Reflex… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

https://www.farmer.pl/energia/analitycy-ceny-oleju-napedowego-wyraznie-pojda-w-gore,111343.html

