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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 4 października 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 038,54  Średnia cena zł/t: 812,50  Średnia cena zł/t: 838,75  Średnia cena zł/t: 624,00  

MIN - MAX: 940,00 - 1 110,00  MIN - MAX: 700,00 - 880,00  MIN - MAX: 750,00 - 1 120,00  MIN - MAX: 530,00 - 780,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 947,96  Średnia cena zł/t: 771,88  Średnia cena zł/t: 854,40  Średnia cena zł/t: 819,77  

MIN - MAX: 820,00 - 1 060,00  MIN - MAX: 600,00 - 870,00  MIN - MAX: 740,00 - 950,00  MIN - MAX: 700,00 - 940,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 073,75  Średnia cena zł/t: 1 157,50  Średnia cena zł/t: 1 082,14  Średnia cena zł/t: 1 062,50  

MIN - MAX: 950,00 - 1 600,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 300,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 779,48  Średnia cena zł/t: 993,75  Średnia cena zł/l: 1,56 Średnia cena zł/kg: 4,11 

MIN - MAX: 2 400,00 - 2 950,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 100,00  MIN - MAX: 1,49 - 1,66 MIN - MAX: 3,40 – 5,00 

    

    
MATF Pszenica  
264,25 €/t 

MATF Kukurydza  
236,50 €/t 
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Większość rolników sprzeda mokrą kukurydzę. Obecnie skupy proponują 600-700 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 27.09.2021 |  

- Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu pozostaje 

ograniczony. Trwające siewy ozimin, a także utrzymująca się niechęć rolników do 

sprzedaży ziarna powoduje, iż rynkowa podaż zbóż jest cały czas niewielka. Niemniej 

jednak, w ostatnich dniach pojawiło się nieco więcej ofert sprzedaży ziarna ze strony 

niektórych rolników, co można tłumaczyć zbliżającymi się zbiorami kukurydzy na ziarno 

– komentuje aktualną sytuację rynkową Izba Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Rolnik bezpieczny w KRUS. Szykują ważną zmianę przepisów 
Agropolska.pl | Autor : PAP Mediaroom, (ZAC) | 23.09.2021 | Fot. Tytus Żmijewski 

Rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie, który zostanie 

objęty innym ubezpieczeniem z tytułu np. pełnienia czynnej służby wojskowej, "nie 

wypadnie" już z ubezpieczenia społecznego rolników - przewiduje projekt nowej 

ustawy. Będzie też renta rolna za staż pracy - donosi serwis Prawo.pl. 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przygotowany przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników. Czytaj dalej… 

 

Szajner: Strategia „Od pola do stołu” powinna być realizowana w układzie globalnym 
Farmer.pl | Autor: Anna Troska | 27.09.2021 | fot. Shutterstock 

Jeżeli takie działania nie będą prowadzone również na rynkach konkurencyjnych, 

wówczas procesy dostosowawcze prowadzone w UE, które będą wymagały dużych 

nakładów inwestycyjnych i mogą skutkować wzrostem kosztów i cen produktów, 

doprowadzą do pogorszenia konkurencyjności cenowej unijnych produktów na rynkach 

międzynarodowych, jak stwierdza dr Piotr Szajner z IERiGŻ pytany o największe szanse i 

zagrożenia dla polskiego sektora mleczarskiego związane ze strategią „Od pola do 

stołu”. Czytaj dalej… 

 

Stawki dopłat do nasion wyższe w tym roku 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 27.09.2021 | fot. Couleur z Pixabay 

Na tegoroczne dopłaty do nasion przeznaczono kwotę 75 mln zł - tyle, co w roku 

ubiegłym. 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni 

gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 

kwalifikowany za rok 2021 zakłada następujące stawki dopłat: Czytaj dalej… 

 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  5 

Rolnictwo na terenach górskich powinno się opłacać 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 28.09.2021 |  

Dla utrzymania rolnictwa na terenach górskich kluczowa jest poprawa jego opłacalności 

- stwierdził Grzegorz Puda, minister rolnictwa podczas konferencji "Europejskie 

rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb". 

Konferencję online zorganizował Instytut Zootechniki w Balicach. Podczas rozmów 

wymieniano poglądy i prezentowano rozwiązania stosowane w państwach 

członkowskich UE w zakresie struktur i funkcjonowania programów górskich. Czytaj 

dalej… 

 

Ceny owsa gwałtownie rosną 
Farmer.pl |  Autor: JK | 28.09.2021 | Fot.pixabay.com 

Na światowym rynku ceny owsa przekroczyły nawet ostatnie rekordy ustanowione 

wiosną 2014 roku. 

Na rynku kontraktów terminowych w USA owies kosztował w tym tygodniu 576 centów 

za buszel. Na rynku spotowym ceny owsa wynosiły prawie 600 centów za buszel 

(amerykański buszel= 35,23907 l). To prawie dwa razy więcej niż 6 miesięcy temu. Na 

niemieckim rynku hurtowym i porcie eksportowym w Hamburgu owies był w ubiegły 

piątek notowany był po 228 euro za tonę. Czytaj dalej… 

 

Drogie nawozy: co robić? Kupować czy wstrzymywać się? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 28.09.2021 | fot. shutterstock 

Nawozy drożeją w tempie szalonym. Co w tej sytuacji mają robić rolnicy? Kupować je 

teraz - bo może będzie jeszcze drożej, czy jednak wstrzymywać się? 

Z odpowiedzią na to pytanie, na youtubowym kanale nawozy.eu próbował zmierzyć się 

Piotr Zarosiński, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro Grupy 

Azoty S.A. Czytaj dalej… 

 

 

Jak w tym roku plonował rzepak jary? 
Farmer.pl | Autor: Anna Kobus | 29.09.2021 | Fot. JŚ-S 

Rzepak jary nie miał w tym roku dobrej passy. Choć opady pozwoliły aby wykazał swoje 

możliwości w plonowaniu, to stały się poważną przeszkodą na etapie dojrzewania łanu 

oraz zbioru. Jak jednak zaplonował ten gatunek w ramach Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)? Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 

(PDO) podał wstępne wyniki plonowania rzepaku jarego za rok 2021. Według 

przygotowanego zestawienia plon był nieznacznie niższy niż ten uzyskiwany w sezonie 

ubiegłym. Czytaj dalej… 
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Rząd i posłowie zadowoleni z prac nad WPR 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 28.09.2021 | fot. Gerd Altmann z Pixabay 

Z których ustaleń dotyczących przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej jest zadowolony nasz 

rząd? Jak się okazuje – z większości. 

Podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejm przeanalizuje przedłożoną przez 

Radę Ministrów „Informację dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w 

pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii 

w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały”. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: przyspiesza wzrost stawek za 

pszenicę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 29.09.2021 | 

Nasze dzisiejsze zestawienie przyniosło spore podwyżki w notowaniach cen skupu zbóż. 

W odstępie zaledwie kilkudziesięciu godzin, średnia stawka za pszenicę wzrosła o blisko 

13 zł/t. Przeciętna cena za żyto konsumpcyjne przekroczyła 800 zł/t. Bardzo duży wzrost 

średniej wyceny zaliczył rzepak, który od początku bieżącego tygodnia zyskał na 

wartości niemal 50 zł/t.  

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

29.09.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 

Rząd przeznaczy dodatkowe kilkaset milionów złotych na ubezpieczenia upraw i zwierząt  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 29.09.2021 | 

W odpowiedzi na liczne wystąpienia rolników o zwiększenie środków finansowych na 

dopłaty z budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt 

gospodarskich, resort rolnictwa zdecydował się na przeznaczenie dodatkowej, znacznej 

puli pieniędzy na ten cel.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował pismem z 23 września 2021 r., że w 

wyniku podjętych działań, na dopłaty do składek ubezpieczeniowych zostały 

przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł. Czytaj dalej… 

 

GUS: Zbiory zbóż niższe o 3% od zeszłorocznych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 30.09.2021 | 

Rezultaty przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych 

w 2021 r. sporządzone przez GUS pokazują, że zbiory zbóż ogółem wyniosły 34,5 mln t, 

tj. o około 3% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Produkcję zbóż podstawowych z 

mieszankami zbożowymi szacuje się na 27,0 mln t, tj. o około 6% mniej od uzyskanej w 

2020 r. Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,2 mln t, tj. o około 2% więcej od 

zbiorów ubiegłorocznych. Czytaj dalej… 
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Wiceminister zrezygnował z pracy w ministerstwie rolnictwa 
Agropolska.pl | Autor : Krzysztof Zacharuk | zacharuk@apra.pl | 30.09.2021 | Fot. MRiRW 

Z końcem września z pracy w rządzie odszedł Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na razie nie wiadomo, kto zajmie jego miejsce. 

Kamiński przyznaje, że decyzja o złożeniu dymisji była podyktowana przede wszystkim 

względami zdrowotnymi. - W ministerstwie jest wiele pracy, a ja nie mam już tyle sił co 

kiedyś, aby sprostać tym wyzwaniom - zaznacza i przyznaje, że ciężko przeszedł Covid-

19. Ryszard Kamiński ma wrócić do miejsca, w którym pracował przed objęciem funkcji 

wiceministra, tj. Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 

gdzie będzie dyrektorem. Czytaj dalej… 

Środki produkcji są drogie. Co z płodami rolnymi? 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 30.09.2021 | fot. M. Tyszka 

Cena zboża poszła w górę. Pszenica konsumpcyjna często kosztuje ponad 1000 zł/t. 

Rolnicy szykują się na zbiory kukurydzy ziarnowej, której cena również jest korzystna. 

Ale na rynku środków produkcji, zarówno nawozów, ale też materiału siewnego, widać 

znaczne podwyżki. Ceny rosną bardzo szybko, a towaru brak. Rolnicy pytają co jest tego 

powodem. Czy może wzmożony eksport, bo wiele zakładów wstrzymało produkcję, a 

Chiny mają problem z cenami energii, ograniczają emisję dwutlenku węgla. Czytaj 

dalej… 

 

Ceny nawozów rosną. Są problemy z ich dostępnością 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 30.09.2021 | fot. A. Kobus 

Rolnicy informują nas, że mimo iż ceny nawozów znacznie drożeją, to asortyment 

produktów jest bardzo mały. Potwierdzają to firmy dystrybucyjne, które mówią, że 

popyt na nawozy jest duży, ale zauważalne są braki oraz ograniczenia w dostępności. 

Niedawno, informowaliśmy w portalu farmer.pl, że na świecie z powodu wysokich cen 

energii (gazu i węgla) zamykane są zakłady produkujące nawozy, bądź ograniczana jest 

ich produkcja. Pisaliśmy też o tym, czy warto wstrzymać się czy lepiej, nie zwlekać i 

kupować nawozy. Czytaj dalej… 

 

Podano stawki dopłat bezpośrednich za 2021 rok 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 01.10.2021 |fot. Gerd Altmann z Pixabay 

Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 rok to 15,63 mld złotych, tj. 

o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r. - informuje MRiRW. 

Ministerstwo Rolnictwa podało do wiadomości projekty rozporządzeń ministra 

rolnictwa, dotyczące stawek tegorocznych dopłat bezpośrednich. 

Kurs euro przyjmowany do wyliczenia dopłat w tym roku to 4.6197 zł. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Większość rolników sprzeda mokrą kukurydzę. Obecnie skupy proponują 600-700 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 27.09.2021 |  

- Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu pozostaje 

ograniczony. Trwające siewy ozimin, a także utrzymująca się niechęć rolników do 

sprzedaży ziarna powoduje, iż rynkowa podaż zbóż jest cały czas niewielka. Niemniej 

jednak, w ostatnich dniach pojawiło się nieco więcej ofert sprzedaży ziarna ze strony 

niektórych rolników, co można tłumaczyć zbliżającymi się zbiorami kukurydzy na ziarno 

– komentuje aktualną sytuację rynkową Izba Zbożowo-Paszowa. 

Wysokie koszty suszenia 

Zapotrzebowanie na zboża ze strony wytwórni pasz cały czas jest spore, w związku z 

problemami z zakupem surowca z wolnego rynku. Przetwórcy wyczekują pojawienia się tegorocznej kukurydzy. 

Główny zbiór kukurydzy rozpocznie się jednak z opóźnieniem, tj. ok. 10-15 października. Rolnicy nie są obecnie 

skłonni do zawierania kontraktów na dostawy tego zboża. Wiele wskazuje na to, iż wielu z nich będzie decydowało 

się na sprzedaż kukurydzy mokrej, zważywszy na znaczny wzrost kosztów energii i suszenia ziarna, które kształtują się 

powyżej 300 zł/t. Wiele będzie zależało od warunków pogodowych w trakcie zbiorów i tempa prac żniwnych. W 

zależności od regionu kraju, ceny oferowane za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) obecnie kształtują się w 

przedziale do 600 PLN/t do nawet 700 PLN/t w przypadku szybkich dostaw. 

Zapotrzebowanie na zboża ze strony wytwórni pasz cały czas jest spore. Z ich strony 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. 

Po ile zboże? 

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. 
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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. 

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. 

Zamknij > 
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Rolnik bezpieczny w KRUS. Szykują ważną zmianę przepisów 
Agropolska.pl | Autor : PAP Mediaroom, (ZAC) | 23.09.2021 | Fot. Tytus Żmijewski 

Rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie, który zostanie 

objęty innym ubezpieczeniem z tytułu np. pełnienia czynnej służby wojskowej, "nie 

wypadnie" już z ubezpieczenia społecznego rolników - przewiduje projekt nowej 

ustawy. Będzie też renta rolna za staż pracy - donosi serwis Prawo.pl. 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przygotowany przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników. 

Jego głównym celem jest uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów 

ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. 

"Nie ulega wątpliwości, że w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników obowiązuje jedna z podstawowych zasad, 

iż w razie posiadania innego tytułu do ubezpieczenia lub podlegania zaopatrzeniu społecznemu, obowiązek 

ubezpieczenia rolniczego jest wyłączony. Zatem podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu niż 

prowadzenie działalności rolniczej >>wyprzedza<< ubezpieczenie społeczne rolników. Zawsze, zatem pierwszeństwo 

ma nierolniczy tytuł do ubezpieczenia" - wyjaśniają już na wstępie uzasadnienia autorzy projektu. 

Jaki sposób znalazło ministerstwo, żeby przeciwdziałać incydentalnym przerwom w ubezpieczeniu społecznym 

rolników? Resort rolnictwa chce rozszerzyć zakres podmiotowy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników o 

osoby (rolników i domowników), które równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej posiadają tytuł do 

podlegania ubezpieczeniu w systemie powszechnym. 

Dzięki tej zmianie osoba taka nadal podlegałaby ubezpieczeniu społecznemu rolników, pomimo objęcia jej z tych 

tytułów innym ubezpieczeniem społecznym. 

Co ważne, rolnik lub domownik będzie mógł w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w Kasie 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia. 

Projekt przewiduje również wprowadzenie rozwiązania analogicznego do tego, jakie obowiązuje w systemie 

powszechnym. A mianowicie renty rolniczej dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które 

stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie ukończyły wieku emerytalnego. 

Zamknij > 
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Szajner: Strategia „Od pola do stołu” powinna być realizowana w układzie globalnym 
Farmer.pl | Autor: Anna Troska | 27.09.2021 | fot. Shutterstock 

Jeżeli takie działania nie będą prowadzone również na rynkach konkurencyjnych, 

wówczas procesy dostosowawcze prowadzone w UE, które będą wymagały dużych 

nakładów inwestycyjnych i mogą skutkować wzrostem kosztów i cen produktów, 

doprowadzą do pogorszenia konkurencyjności cenowej unijnych produktów na rynkach 

międzynarodowych, jak stwierdza dr Piotr Szajner z IERiGŻ pytany o największe szanse i 

zagrożenia dla polskiego sektora mleczarskiego związane ze strategią „Od pola do 

stołu”. 

– Wyzwań i szans jest bardzo dużo i dotyczą one różnych sfer. Strategia „Od pola do 

stołu” dotyczy trzech sfer, tj. ekonomicznej, środowiskowej i społecznej. Największe wyzwania będą oczywiście 

dotyczyły realizacji wszystkich celów szczegółowych. Głównym celem jest stworzenie zrównoważonego łańcucha, 

który będzie spełniał wszystkie te cele, natomiast realizacja głównego celu będzie wymagała realizacji celów 

szczegółowych – Zaznaczył dr Piotr Szajner, kierownik Zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej, pytany jakie są największe szanse i zagrożenia dla polskiego sektora mleczarskiego 

związane ze strategią „Od pola do stołu”. – Ważne, żeby to wszystkie cele, które będą realizowane w Unii 

Europejskiej realizowane były również w układzie globalnym. (…). Jeżeli takie działania nie będą prowadzone również 

na rynkach konkurencyjnych, wówczas te głębokie procesy dostosowawcze, które będą prowadzone w UE i będą 

wymagały dużych nakładów inwestycyjnych i mogą skutkować wzrostem kosztów i cen produktów, doprowadzą do 

pogorszenia konkurencyjności cenowej unijnych produktów na rynkach międzynarodowych. Trudno będzie 

konkurować z krajami, które takich standardów nie będą wprowadzały – dodał. 

Jak podkreślił dr Szajner, strategia „Od pola do stołu” niesie ze sobą wiele szans, a jej cele są ambitne i szczytne, 

jednak na drodze do osiągnięcia jej założeń czeka wiele wyzwań. Pytaniem pozostaje czy wszystkie te cele są możliwe 

do zrealizowania jednocześnie, ponieważ w niektórych aspektach wzajemnie się wykluczają. 

– Niewątpliwie istnieje poważne zagrożenie czy nasze rozdrobnione gospodarstwa rolne i niewielkie spółdzielnie 

mleczarskie będą w stanie udźwignąć takie wymagania dostosowawcze – stwierdził nasz rozmówca. 

„Od pola do stołu”, a masło i sery dojrzewające 

W dyskusjach na temat strategii „od pola do stołu” pojawiają się obawy o jej wpływ na spożycie masła i serów 

dojrzewających. Zdaniem naszego rozmówcy istnieje pewne zagrożenie w tej kwestii, jednak nie jest ono duże…. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Stawki dopłat do nasion wyższe w tym roku 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 27.09.2021 | fot. Couleur z Pixabay 

Na tegoroczne dopłaty do nasion przeznaczono kwotę 75 mln zł - tyle, co w roku 

ubiegłym. 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni 

gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 

kwalifikowany za rok 2021 zakłada następujące stawki dopłat: 

1)     74,76 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych 

sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub 

strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. 

w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

(Dz. U. poz. 615); 

2)           119,62 zł – w przypadku roślin strączkowych; 

3)           373,80 zł – w przypadku ziemniaków. 

Na dopłaty przeznaczono kwotę 75 mln zł, z której 8755,17 zł. zostało wykorzystane na realizację dopłat w wyniku 

zakończenia postępowań administracyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych. 

W tym roku producenci rolni złożyli wnioski o przyznanie dopłat do następujących powierzchni gruntów ornych 

obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany: 

a) 784 089 ha – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych, 

b) 28 582 ha – w przypadku roślin strączkowych, 

c) 34 634 ha – w przypadku ziemniaka. 

Corocznie do 30 września Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia: 

1) stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii 

elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 

siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty;  

2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, 

uwzględniając poziom wymiany kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji roślinnej. 

Przypomnijmy, że wysokość dopłaty ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin i stawek dopłat do 1 ha takiej 

powierzchni… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Rolnictwo na terenach górskich powinno się opłacać 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 28.09.2021 |  

Dla utrzymania rolnictwa na terenach górskich kluczowa jest poprawa jego opłacalności 

- stwierdził Grzegorz Puda, minister rolnictwa podczas konferencji "Europejskie 

rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb". 

Konferencję online zorganizował Instytut Zootechniki w Balicach. Podczas rozmów 

wymieniano poglądy i prezentowano rozwiązania stosowane w państwach 

członkowskich UE w zakresie struktur i funkcjonowania programów górskich. 

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że barierą w rozwoju tych działalności są 

niekorzystne warunki ukształtowania terenu i klimatu, co pozwala prowadzić jedynie 

produkcję metodami ekstensywnymi. 

Potrzeba stosowania specjalistycznych maszyn i narzędzi powoduje, że koszty prowadzenia produkcji rolnej w górach 

są wyższe niż na obszarach nizinnych. Dlatego, biorąc pod uwagę z jednej strony słabą rentowność produkcji w 

sektorze rolnym na obszarach górskich, a z drugiej jej unikalność, konieczne jest szczególne podejście do 

instrumentów polityki rolnej - przekonywał Puda. 

W ocenie ministra należy powstrzymać i odwrócić proces systematycznego wycofywania rolnictwa z gór, co 

przejawia się przede wszystkim zmniejszeniem produkcji zwierzęcej, odłogowaniem gruntów, odpływem młodych 

osób i brakiem rąk do pracy. 

Dlatego - jak mówił - kluczowe znaczenie ma poprawa opłacalności produkcji rolnej, rozwój rynków dla produktu 

wytwarzanego na terenach górskich. Ważna jest promocja korzystnych trendów rozwojowych w sektorze rolnym, 

takich jak wzrost sprzedaży bezpośredniej specjałów górskich (np. sery, soki, mleko) czy alkoholi oraz produkcji 

żywności wysokiej jakości, w tym ekologicznej. 

- Opłacalność rolnictwa na terenach górskich powinna być wzmacniana poprzez rekompensowanie świadczenia przez 

rolników usług na rzecz środowiska naturalnego, tak aby zachować dużą różnorodność biologiczną, krajobrazową 

Sudetów, Karpat czy Góry Świętokrzyskich - podkreślił Puda. 

Zaznaczył, że identyfikując potrzeby i wyzwania, na które powinna reagować polityka górska, resort rolnictwa podjął 

szeroką współpracę z regionami oraz organizacjami rolniczymi, m.in. wojewódzkimi Zespołami ds. analizy szans i 

zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. z województw południowej Polski, 

urzędami marszałkowskimi, samorządem rolniczym, rolnikami, naukowcami. 

W ramach Porozumienia Rolniczego działa również Zespół ds. odbudowy rolnictwa na obszarach górskich. Część 

zgłoszonych, wypracowanych propozycji udało się wprowadzić do PROW i prawodawstwa krajowego. Inne stanowią 

punkt wyjścia do dostosowania polityki rolnej w perspektywie finansowej 2023-2027. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji rolników, fundacji promujących regiony, 

lokalnych organizacji pozarządowych, samorządów rolników i terytorialnych, administracji państwowej szczebla 

lokalnego, doradztwa rolniczego, a także naukowcy i eksperci reprezentujący województwa: podkarpackie, 

małopolskie, dolnośląskie i śląskie. 

Ze strony europejskiej w rozmowach brali udział eksperci, naukowcy i przedsiębiorcy, a także hodowcy zajmujący się 

problematyką terenów górskich z Włoch, Grecji, Portugalii, Słowenii. 

Zamknij > 
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Ceny owsa gwałtownie rosną 
Farmer.pl |  Autor: JK | 28.09.2021 | Fot.pixabay.com 

Na światowym rynku ceny owsa przekroczyły nawet ostatnie rekordy ustanowione 

wiosną 2014 roku. 

Na rynku kontraktów terminowych w USA owies kosztował w tym tygodniu 576 centów 

za buszel. Na rynku spotowym ceny owsa wynosiły prawie 600 centów za buszel 

(amerykański buszel= 35,23907 l). To prawie dwa razy więcej niż 6 miesięcy temu. Na 

niemieckim rynku hurtowym i porcie eksportowym w Hamburgu owies był w ubiegły 

piątek notowany był po 228 euro za tonę. 

Obecne zbiory w Niemczech, wynoszące około 773 000 ton, są, o co najmniej 50 000 

ton większe niż w roku ubiegłym. Niemieccy rolnicy ostatnio zebrali podobną ilość owsa 10 lat temu. 

Jednak tak nie jest w Europie. Tam nowe zbiory wynoszące około 7,9 mln ton pozostają o około 400 tys. ton poniżej 

bardzo dobrego wyniku z poprzedniego roku wynoszącego 8,3 mln ton. Nie jest to jednak główny powód obecnego 

wzrostu cen, który najwyraźniej zaskoczył również wielu handlowców, rolników i analityków. Według wyliczeń 

Komisji europejski popyt na owies wynosi zaledwie 7,3 mln ton i teoretycznie mógłby być łatwo pokryty obecnymi 

zbiorami… 

Link do pełnego artykułu 
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Drogie nawozy: co robić? Kupować czy wstrzymywać się? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 28.09.2021 | fot. shutterstock 

Nawozy drożeją w tempie szalonym. Co w tej sytuacji mają robić rolnicy? Kupować je 

teraz - bo może będzie jeszcze drożej, czy jednak wstrzymywać się? 

Z odpowiedzią na to pytanie, na youtubowym kanale nawozy.eu próbował zmierzyć się 

Piotr Zarosiński, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro Grupy 

Azoty S.A.  

- Wielokrotnie mówiłem (...), żeby dywersyfikować zakupy, czyli żeby dzielić je na jakieś 

transze. Gdyby dziś zastosować się do tej rady, dla jednych dobrej, dla drugich nie, 

według mnie dobrej - gdyby w tym roku, co niektórzy, zrobili zakupy 1/3 transzy na 

początku sezonu - ile dzisiaj są do przodu? Kilkaset złotych od startu sezonu na każdej tonie! - zaznaczył Piotr 

Zarosiński. 

- Czy dzisiaj kupować? Ja powiem tak: nawet przy takich cenach - ja bym kupował, ale znów część. Czy na wiosnę 

stanieje? Nie odpowiem, nie mam zielonego pojęcia (...) Dziś żaden analityk nie potrafi podpowiedzieć, co będzie z 

ceną ropy, co będzie z ceną gazu, co będzie z wieloma innymi cenami - stwierdził dyr. Zarosiński, dodając 

jednocześnie: - według mnie, jeśli ktoś ma dziś środki finansowe, radziłbym dokonać jakiś zakupów środków do 

produkcji, czy to miałyby być nawozy, czy nasiona, czy cokolwiek innego. To bym zrobił dzisiaj (...) Wszystko wskazuje 

na to, że do wiosny nic nie stanieje. 

Na krążącym w mediach społecznościowych nagraniu Dyrektor Zarosiński dementuje też pogłoski o wstrzymaniu 

produkcji i dystrybucji nawozów na rynek krajowy i zwiększeniu wolumenu eksportu tego towaru oraz tłumaczy, co 

ma tak duży wpływ na poziom aktualnych notowań nawozów,  potwierdzając tym samym informacje, do jakich 

dotarł już wcześniej farmer.pl. 

Zmierzył się jednocześnie z innym, krążącym wśród rolników przekonaniem, że tak naprawdę, największy wpływ na 

ceny nawozów mają ceny płodów rolnych - im wyższe stawki rolnicy uzyskują w skupach, tym drożej muszą płacić za 

środki do produkcji… 

Link do pełnego artykułu 
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Jak w tym roku plonował rzepak jary? 
Farmer.pl | Autor: Anna Kobus | 29.09.2021 | Fot. JŚ-S 

Rzepak jary nie miał w tym roku dobrej passy. Choć opady pozwoliły aby wykazał swoje 

możliwości w plonowaniu, to stały się poważną przeszkodą na etapie dojrzewania łanu 

oraz zbioru. Jak jednak zaplonował ten gatunek w ramach Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)? 

• Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach programu 

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) podał wstępne wyniki 

plonowania rzepaku jarego za rok 2021. 

• Według przygotowanego zestawienia plon był nieznacznie niższy niż ten uzyskiwany 

w sezonie ubiegłym. 

W roku 2021 średni plon nasion wszystkich badanych odmian wyniósł 22,7 dt z ha i był mniejszy w porównaniu do 

roku 2020 o 0,3 dt z ha, a do roku 2019 mniejszy o 1,7 dt z ha. Plon nasion obliczono przy wilgotności 9%. Wzorzec 

składający się z 7 odmian populacyjnych zaplonował natomiast w zakresie 21,6 dt/ha.  

Tymczasem producenci tej niszowej uprawy informowali o wielu przeciwnościach i przede wszystkim o problemie ze 

zbiorem, zwłaszcza w regionach gdzie w sierpniu notowano dużą ilość opadów.  

Które odmiany wypadły w tym zestawieniu najlepiej? 

Podobnie jak i w zakresie rzepaku ozimego większym potencjałem plonowania wykazały się odmiany mieszańcowe, 

choć różnica nie jest taka wyraźna jak przy formie ozimej. Odmian na rynku jest także mniej i są to kreacje zazwyczaj 

trudniej dostępne. Najwyżej plonujące odmiany to mieszańce:  INV105 , Lakritz, Lavina, Brander oraz Lumen 

(powyżej 111 proc. wzorca). Z odmian populacyjnych najlepiej w tym sezonie poradziły sobie Gustaw (104 proc. 

wzorca), Fantom (103 proc.) oraz Karo (101proc.) Szczegółowe wyniki za COBORU podajemy poniższej w tabeli.  

Odmiany uszeregowano alfabetycznie w obrębie wydzielonych grup (odmiany populacyjne i mieszańcowe), według 

malejącego plonu w roku 2021 lub w latach 2020 i 2019…… 
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Źródło: COBORU  

Link do pełnego artykułu 
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Rząd i posłowie zadowoleni z prac nad WPR 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 28.09.2021 | fot. Gerd Altmann z Pixabay 

Z których ustaleń dotyczących przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej jest zadowolony nasz 

rząd? Jak się okazuje – z większości. 

Podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejm przeanalizuje przedłożoną przez 

Radę Ministrów „Informację dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w 

pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii 

w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały”. 

Przygotowana uchwała Komisji do spraw Unii Europejskiej zakłada przyjęcie rządowej 

informacji. 

W okresie objętym informacją prace w UE były realizowane według pięciu kierunków działań, które miały dla 

prezydencji portugalskiej charakter priorytetów strategicznych: Europa Odporna, Europa Zielona, Europa Cyfrowa, 

Europa Socjalna, Europa Globalna. 

W liczącym 126 stron dokumencie półtorej strony zajmuje „Polityka rolna” (element Europy Zielonej). 

Potwierdzono wcześniejsze informacje na temat sukcesu trilogu z końca czerwca, podczas którego doszło do 

zawarcia międzyinstytucjonalnego kompromisu, co zostało potwierdzone na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i 

Rybołówstwa w dniach 28-29 czerwca br. 

Jak się okazuje, było to jedno z 20 spotkań – prezydencja zorganizowała 17 trilogów i 3 supertrilogi. 

Spotkania te doprowadziły do przyjęcia wielu ustaleń postulowanych przez Polskę. 

Raport wymienia następujące końcowe ustalenia zadowalające Polskę: 

- nowy model wdrażania WPR – przyjęto korzystne rozstrzygnięcia, które zapewniają państwom członkowskim 

elastyczne zasady planowania i rozliczania realizacji planów strategicznych WPR. Dzięki temu programowanie planów 

strategicznych będzie obarczone mniejszym ryzykiem błędów; zmniejszone zostanie też ryzyko utraty środków przy 

rozliczaniu wydatków. PE odstąpił od pozostawienia elementów starego systemu opartego na badaniu przez KE 

zgodności wydatków z przepisami UE; 

- transfer środków między filarami WPR – przyjęte ustalenia są zgodne z ustaleniami przyjętymi w ramach 

Wieloletnich Ram Finansowych, co w przypadku Polski oznacza możliwość transferu do 30% budżetu II filara na 

płatności bezpośrednie od kampanii 2023 r.; 

- definicja aktywnego rolnika – definicja ma być stosowana obowiązkowo, ale zgodnie z wnioskami Polski, rolnicy 

otrzymujący wsparcie do wysokości 5 tys. EUR będą mogli zostać automatycznie uznani za aktywnych; 

- limit wydatków na płatności związane z produkcją – pozytywnie należy ocenić ustalenia w sprawie poziomu 

finansowania płatności związanych z produkcją, (13% +2%), choć powiazanie tego wsparcia z ramową dyrektywą 

wodną jest nieuzasadnione; 

- płatność redystrybucyjna i płatność dla młodego rolnika – pozytywnie należy ocenić kompromis dotyczący płatności 

redystrybucyjnej i płatności dla młodego rolnika. Zaproponowane przepisy pozostawiają państwom członkowskim 

wystarczającą elastyczność, co umożliwi zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla gospodarstw rodzinnych i zmian 

pokoleniowych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i specyfiki; 

- przejściowe wsparcie krajowe – będzie utrzymane na kolejne lata i możliwa będzie aktualizacja okresu 

referencyjnego dla przyznawania tego wsparcia; 

- limit wydatków środowiskowych w II filarze – poziom wydatków środowiskowych II filara WPR był dla Polski istotną 

kwestią. Wstępne propozycje PE wskazywały na limit na poziomie 37%. Ostatecznie nie przekroczy 35%. Dodatkowo 
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do limitu wydatków na środowisko w 50% będzie wliczane wsparcie dla gospodarstw położonych na obszarach ONW. 

Procent ten został podwyższony w stosunku do wyjściowej propozycji KE o 10 %; 

- Normy GAEC - pozytywnie oceniamy stosowanie derogacji od stosowania normy GAEC 9 oraz GAEC 8 w 

gospodarstwach do 10 ha gruntów ornych; 

- handel rolno-spożywczy z krajami trzecimi i sektor cukru - częścią kompromisu są wspólne oświadczenia Rady, PE i 

KE w sprawach handlowych i w sprawie sektora cukru. Polska opowiadała się za wzmocnieniem siatki 

bezpieczeństwa i ochrony przed importem z krajów trzecich, i te oświadczenia wychodzą naprzeciw naszym 

oczekiwaniom. 

Raport podaje też końcowe ustalenia dotyczące reformy WPR na lata 2023-2027, które Polska ocenia krytycznie: 

- dostosowanie planów strategicznych do Zielonego Ładu – zapisy dotyczące uwzględniania w planach strategicznych 

Zielonego Ładu co prawda nie odwołują się do skwantyfikowanych celów strategii „Od pola do stołu” oraz 

Bioróżnorodności, ale będą wymagały dostosowania już przyjętych planów strategicznych do celów ww. strategii po 

2025 r.; … 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/rzad-i-poslowie-zadowoleni-z-prac-nad-wpr,111431.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  20 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: przyspiesza wzrost stawek za 

pszenicę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 29.09.2021 | 

Nasze dzisiejsze zestawienie przyniosło spore podwyżki w notowaniach cen skupu zbóż. 

W odstępie zaledwie kilkudziesięciu godzin, średnia stawka za pszenicę wzrosła o blisko 

13 zł/t. Przeciętna cena za żyto konsumpcyjne przekroczyła 800 zł/t. Bardzo duży wzrost 

średniej wyceny zaliczył rzepak, który od początku bieżącego tygodnia zyskał na 

wartości niemal 50 zł/t.  

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

29.09.2021 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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Rząd przeznaczy dodatkowe kilkaset milionów złotych na ubezpieczenia upraw i zwierząt 

gospodarskich 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 29.09.2021 | 

W odpowiedzi na liczne wystąpienia rolników o zwiększenie środków finansowych na 

dopłaty z budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt 

gospodarskich, resort rolnictwa zdecydował się na przeznaczenie dodatkowej, znacznej 

puli pieniędzy na ten cel.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował pismem z 23 września 2021 r., że w 

wyniku podjętych działań, na dopłaty do składek ubezpieczeniowych zostały 

przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł. 

Oznacza to, że w bieżącym roku na powyższe działania przeznaczone zostanie 900 mln 

zł, co powinno umożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia z dotacją z budżetu państwa wszystkim zainteersowanym 

producentom rolnym. 

Źródło: KRIR 

Zamknij > 
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GUS: Zbiory zbóż niższe o 3% od zeszłorocznych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 30.09.2021 | 

 

Rezultaty przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych 

w 2021 r. sporządzone przez GUS pokazują, że zbiory zbóż ogółem wyniosły 34,5 mln t, 

tj. o około 3% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Produkcję zbóż podstawowych z 

mieszankami zbożowymi szacuje się na 27,0 mln t, tj. o około 6% mniej od uzyskanej w 

2020 r. Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,2 mln t, tj. o około 2% więcej od 

zbiorów ubiegłorocznych. 

Zbiory zbóż rozpoczęto w trzeciej dekadzie lipca, a powszechnie przeprowadzano w 

pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia. Notowane w sierpniu opady deszczu 

uniemożliwiały sprawne przeprowadzanie tych prac. W wielu rejonach kraju obserwowano przejściowo nadmierne 

uwilgotnienie gleby powodujące utrudnienia i opóźnienia w prowadzeniu żniw zbóż i rzepaków. Do końca sierpnia na 

obszarze prawie całego kraju prace żniwne zakończono, chociaż z informacji uzyskanych od terenowych 

rzeczoznawców GUS wynika, że lokalnie zboża zbierano jeszcze na początku września. 

Na podstawie prowadzonych szacunków, ocenia się, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2021 r. wyniosła około 

7,5 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - około 6,3 mln ha, z tego: 

- pszenicy około 2,4 mln ha, 

- żyta około 0,8 mln ha, 

- jęczmienia około 0,7 mln ha, 

- owsa około 0,5 mln ha, 

- pszenżyta około 1,3 mln ha, 

- mieszanek zbożowych około 0,7 mln ha. 

Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 46,2 dt/ha, tj. o 1,7 dt/ha (o 4%) mniej w porównaniu z 

ubiegłorocznymi, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 42,6 dt/ha, tj. w stosunku do 

ubiegłorocznych mniej o 2,2 dt/ha (o 5%). Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi 

oszacowano na 45,7 dt/ha, tj. o 2,0 dt/ha (o 4%) mniej od plonów z roku ubiegłego. Plony zbóż jarych łącznie z jarymi 

mieszankami zbożowymi oszacowano na 34,7 dt/ha, tj. o 1,6 dt/ha (o 4%) mniej od plonów ubiegłorocznych 

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 34,5 mln t, tj. o 1,1 mln t (o 3%) mniej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych. 

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 27,0 mln t, tj. o 1,6 mln t (o 6%) mniej niż w 

roku 2020. Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 20,7 mln t, tj. o 2,0 mln 

t (o 9%) mniej w porównaniu z ubiegłorocznymi, a zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi 

wyszacowano na ok. 6,2 mln t, tj. o 0,4 mln t (o 7%) więcej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych. 

Rzepak i rzepik 

Stan plantacji rzepaku po zimie był dobry (zaorano jedynie ok. 0,4% powierzchni zasianej rzepaku ozimego), a 

późniejsza wegetacja, pomimo wiosennych chłodów, przebiegała na ogół bez zakłóceń. Żniwa rzepaku rozpoczęto 

lokalnie w drugiej połowie lipca, a zakończono na ogół w drugiej dekadzie sierpnia. Niesprzyjające warunki 

pogodowe w okresie zbiorów z częstymi i obfitymi opadami deszczu utrudniały wjazd kombajnów na pola. Ocenia 

się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 

1% i wyniosła około 1,0 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano na ok. 3,2 mln t, tj. o około 2% więcej od 

ubiegłorocznych. 

Zamknij > 
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Wiceminister zrezygnował z pracy w ministerstwie rolnictwa 
Agropolska.pl | Autor : Krzysztof Zacharuk | zacharuk@apra.pl | 30.09.2021 | Fot. MRiRW 

Z końcem września z pracy w rządzie odszedł Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na razie nie wiadomo, kto zajmie jego miejsce. 

Kamiński przyznaje, że decyzja o złożeniu dymisji była podyktowana przede wszystkim 

względami zdrowotnymi. - W ministerstwie jest wiele pracy, a ja nie mam już tyle sił co 

kiedyś, aby sprostać tym wyzwaniom - zaznacza i przyznaje, że ciężko przeszedł Covid-

19. - Serdecznie dziękuję wszystkim moim współpracownikom. 

Ryszard Kamiński ma wrócić do miejsca, w którym pracował przed objęciem funkcji 

wiceministra, tj. Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 

gdzie będzie dyrektorem. 

Ryszard Zarudzki, który od maja 2020 r. kieruje KPODR, zostanie zastępcą Kamińskiego. - Cieszę się, że wracam do 

Minikowa, ponieważ praca bliżej domu będzie dla mnie bardziej odpowiednia - tłumaczy Ryszard Kamiński. 

Wcześniej pojawiały się nieoficjalne informacje mówiące o tym, że miejsce Kamińskiego w resorcie rolnictwa zajmie 

Ryszard Zarudzki, jednak sam zainteresowany szybko je zdementował. - Dobrze mi tu, gdzie jestem - mówi Zarudzki 

podkreślając, że cieszy się z powrotu Ryszarda Kamińskiego do Minikowa. - Będę zastępcą, będziemy razem 

pracowali - zaznacza. 

Ryszard Kamiński został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w MRiRW 19 grudnia 2019 r. Tego samego 

dnia dymisję odebrał Ryszard Zarudzki, który był wiceministrem od listopada 2015 r. W maju 2020 r. Ryszard 

Kamiński wręczył Zarudzkiemu akt powołania na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego. 

Zamknij > 
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Środki produkcji są drogie. Co z płodami rolnymi? 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 30.09.2021 | fot. M. Tyszka 

Cena zboża poszła w górę. Pszenica konsumpcyjna często kosztuje ponad 1000 zł/t. 

Rolnicy szykują się na zbiory kukurydzy ziarnowej, której cena również jest korzystna. 

Ale na rynku środków produkcji, zarówno nawozów, ale też materiału siewnego, widać 

znaczne podwyżki. Ceny rosną bardzo szybko, a towaru brak. Rolnicy pytają co jest tego 

powodem. Czy może wzmożony eksport, bo wiele zakładów wstrzymało produkcję, a 

Chiny mają problem z cenami energii, ograniczają emisję dwutlenku węgla. 

Koszty produkcji pną się w górę szybciej niż ceny surowców rolnych. A te w skupach 

podrożały. Za tonę pszenicy konsumpcyjnej można dostać od 920 do 1100 zł netto, za 

pszenicę paszową od 850 do 1000 zł netto, pszenżyto od 830 do 910 zł netto, jęczmień od 790 do 890 zł netto, żyto 

od 750 do 850 zł netto. Rzepak kosztuje od 2600 do 2900 zł/t netto. 

W pojedynczych gospodarstwach rozpoczęły się już zbiory kukurydzy ziarnowej. Ale skala jest jeszcze bardzo mała. 

Cena mokrego ziarna kształtuje się na poziomie od 605 do 650, sucha od 900 do 1000 zł/t netto. 

Cennik zbóż 2021 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 30 września 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

postawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 920. 

De Heus 

- pszenica paszowa – 950, 

- pszenżyto – 850, 

- jęczmień paszowy – 800. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 1000, 

- żyto konsumpcyjne – 800, 

- jęczmień konsumpcyjna – 850. 

Młyn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 910, 

- pszenica paszowa – 850. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki (Podobno jeszcze tydzień do kukurydzy). 

- pszenica konsumpcyjna – 1060-1100; 

- pszenica paszowa – 940, 

- pszenżyto – 900, 

- żyto paszowe – 800, 

- żyto konsumpcyjne – 825-850, 
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- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 800, 

- rzepak – 2900, 

- kukurydza mokra – 605, 

- kukurydza sucha – 950; 

- owies – 600, 

- groch – 1100, 

- bobik – 1100, 

- łubin – 1100. 

Gołańcz Piast 

- pszenica paszowa - 960-970, 

- pszenżyto - 860-870, 

- jęczmień paszowy - 800-810, 

- rzepak - 2600-2650, 

- kukurydza sucha - 940-950 stary zbiór. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o. 

- pszenica konsumpcyjna – 1050, 

- żyto konsumpcyjne – 800. 

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach 

- pszenica konsumpcyjna – 1050, 

- pszenica paszowa – 920, 

- pszenżyto – 850, 

- żyto paszowe – 780, 

- żyto konsumpcyjne – 850, 

- jęczmień konsumpcyjny – 840, 

- jęczmień paszowy – 800, 

- rzepak – 2600… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Ceny nawozów rosną. Są problemy z ich dostępnością 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 30.09.2021 | fot. A. Kobus 

Rolnicy informują nas, że mimo iż ceny nawozów znacznie drożeją, to asortyment 

produktów jest bardzo mały. Potwierdzają to firmy dystrybucyjne, które mówią, że 

popyt na nawozy jest duży, ale zauważalne są braki oraz ograniczenia w dostępności. 

Niedawno, informowaliśmy w portalu farmer.pl, że na świecie z powodu wysokich cen 

energii (gazu i węgla) zamykane są zakłady produkujące nawozy, bądź ograniczana jest 

ich produkcja. 

Pisaliśmy też o tym, czy warto wstrzymać się czy lepiej, nie zwlekać i kupować nawozy. 

Okazuje się jednak, że kiedy jeszcze na początku września, popyt na nawozy, ze względu na ceny, był niski. Tak teraz, 

znacznie wzrósł. Rolnicy obserwują sytuację rynkową na świecie. W mediach społecznościowych często piszą w 

swoich relacjach, że np. saletra amonowa, która teraz kosztuje ok. 2,1 tys. zł za tonę w nowym roku ma kosztować 

2,5 tys. zł. Dlatego asortyment nawozowy zaczął znikać z magazynów. 

Poza tym pojawiła się informacja, że chiński rząd zakazał eksportu fosforanów do czerwca 2022 r. A Kraj Środka 

odpowiada za prawie 30 proc. światowego handlu. W Chinach są też olbrzymie problemy z energią, co może zakłócić 

łańcuch dostaw. 

Czy rzeczywiście ceny nawozów będą wzrastały? 

Zapytaliśmy o to Przemysława Błażejewskiego, brokera z BST Brokers – firmy, która zajmuje pośrednictwem w 

handlu zbożami i rzepakiem, na rynku polskim i europejskim. Broker w mediach społecznościowych podkreślał, że 

ceny nawozów rosną szybciej niż zboże. 

- Dzisiaj wydaje się, iż środki do produkcji rolnej będą drożały i ta sytuacja może potrwać. Rosnące ceny energii 

(węgiel, gaz) i niedobory w dostawach przekładają się na zmniejszoną produkcję, a nawet wyłączenia w zakładach 

produkujących nawozy - przykład Wielka Brytania. Koszty energii rosną także w Chinach, ceny węgla biją tam koleje 

rekordy, a przy tych podwyższonych poziomach koszty produkcji różnych produktów mogą wzrosnąć (nawozy, środki 

ochrony) – powiedział dla farmer.pl Błażejewski… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Podano stawki dopłat bezpośrednich za 2021 rok 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 01.10.2021 |fot. Gerd Altmann z Pixabay 

Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 rok to 15,63 mld złotych, tj. 

o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r. - informuje MRiRW. 

Ministerstwo Rolnictwa podało do wiadomości projekty rozporządzeń ministra 

rolnictwa, dotyczące stawek tegorocznych dopłat bezpośrednich. 

Kurs euro przyjmowany do wyliczenia dopłat w tym roku to 4.6197 zł. 

Projektowane stawki dopłat w tym roku wynoszą: 

1. Jednolita płatność obszarowa 487,62 zł/ha 

2. Płatność za zazielenienie 327,26 zł/ha 

3. Płatność dla młodego rolnika 308,59 zł/ha 

4. Płatność dodatkowa 184,54 zł/ha 

5. Płatność do bydła 336,73 zł/szt. 

6. Płatność do krów 426,51 zł/szt. 

7. Płatność do owiec 114,47 zł/szt. 

8. Płatność do kóz 51,56 zł/szt. 

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno 685,70 zł/ha 

10. Płatność do roślin pastewnych 457,46 zł/ha 

11. Płatność do chmielu 2 087,75 zł/ha 

12. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 210,32 zł/ha 

13. Płatność do buraków cukrowych 1 547,13 zł/ha 

14. Płatność do pomidorów 3 371,12 zł/ha 

15. Płatność do truskawek 1 313,93 zł/ha 

16. Płatność do lnu 558,70 zł/ha 

17. Płatność do konopi włóknistych 198,05 zł/ha 

18. Płatność do tytoniu - Virginia 3,18 zł/kg 

19. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,25 zł/kg 

Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2021 r. to 15,63 mld złotych (o ok. 108 mln zł więcej niż 

w 2020 r.) - podaje MRiRW… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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