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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 10 stycznia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 256,46  Średnia cena zł/t: 1 016,67  Średnia cena zł/t: 1 016,15  Średnia cena zł/t: 784,00  

MIN - MAX: 1 100,00 - 1 390,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 170,00  MIN - MAX: 940,00 - 1 360,00  MIN - MAX: 700,00 - 960,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 194,17  Średnia cena zł/t: 943,54  Średnia cena zł/t: 1 056,46  Średnia cena zł/t: 998,10  

MIN - MAX: 980,00 - 1 370,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 120,00  MIN - MAX: 880,00 - 1 220,00  MIN - MAX: 880,00 - 1 180,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 337,50  Średnia cena zł/t: 1 340,00  Średnia cena zł/t: 1 306,88  Średnia cena zł/t: 1 276,25  

MIN - MAX: 1 150,00 - 1 680,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 380,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 480,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 420,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 361,74  Średnia cena zł/t: 1 032,65  Średnia cena zł/l: 1,78 Średnia cena zł/kg: 4,26 

MIN - MAX: 2 900,00 - 3 630,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 130,00  MIN - MAX: 1,66 - 1,89 MIN - MAX: 3,60 – 4,80 

    
    

MATF Pszenica  
274,50 €/t 

MATF Kukurydza  
243,25 €/t 
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Dopłata do zakupu nawozów mineralnych? 500 zł do hektara? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2022 | 

Łódzki samorząd rolniczy zwrócił się do ministerstwa rolnictwa z wnioskiem, aby 

wzorem dopłaty do paliwa rolniczego wprowadzić system wsparcia związany z zakupem 

nawozów mineralnych. 20 grudnia 2021 roku odbyło się V w VI kadencji Walne 

Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z udziałem wiceministra 

rolnictwa Krzysztofa Ciecióry. W czasie posiedzenia głos zabrał między innymi Krzysztof 

Nowak – delegat z Rady Powiatowej IRWŁ powiatu zduńskowolskiego, który poprosił, 

aby rząd RP interweniował w sprawie ASF, wysokich cen nawozów i innych środków do 

produkcji rolnej. Czytaj dalej… 

Handel ziarnem w zawieszeniu. Sprzedaż ruszy na przełomie stycznia i lutego 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2022 | 

- W związku z okresem świąteczno-noworocznym, handel ziarnem na szerszą skalę 

rozpocznie się dopiero po 10 stycznia 2022. W większości regionów kraju, podaż 

praktycznie wszystkich zbóż jest wyraźnie uszczuplona gdyż rolnicy i firmy handlowe 

zamknęli magazyny przed końcem roku - informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

- Większe zakupy ziarna przez przetwórców powinny nastąpić pod koniec stycznia/w 

lutym w związku z koniecznością pokrycia potrzeb surowcowych na luty i kolejne 

tygodnie bieżącego sezonu – prognozuje Izba. Czytaj dalej… 

 

Rząd za projektem ustawy ws. uzupełniającej płatności podstawowej 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (ZL) | 31.12.2021 | Foto_Krzysztof Zacharuk 

Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym projekt nowelizacji ustawy o płatnościach 

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która wprowadza uzupełniającą 

płatność podstawową (UPP) - poinformował w czwartek resort rolnictwa. Dopłata ta 

pozwoli na zwiększenie dochodów rolników. Projektowana ustawa ta pozwoli już od 

kampanii 2022 r. pozwoli na wypłatę dodatkowych środków rolnikom w ramach dopłat 

bezpośrednich. Jak napisano w komunikacie, "uzupełniająca płatność podstawowa 

służyć będzie realizacji programu pt. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i 

średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi". Czytaj dalej… 

Jaka jest średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów KOWR? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 03.01.2022 | fot. shutterstock 

Jaka jest średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez 

KOWR w pierwszych trzech kwartałach 2021 r.? Sprawdziliśmy - dane zaskakują. 

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w 

pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 14,1 dt pszenicy/ha - podał KOWR. 

To o tyle ciekawe, że dane za pierwsze półrocze br. określiły ten wskaźnik na wyższym 

poziomie - 15,1 dt/ha, tj. ponad 1,4 tys. zł rocznie za hektar. Czytaj dalej… 
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Jeśli nie nawozy mineralne, to co? Cz. 15 Mączka mięsno-kostna 
Farmer.pl | Autor: Maciej Sacha | 03.01.2022 | fot. Policja 

Odpady z przetwórstwa mięsnego mogą być cennym nawozem, ze względu na dużą 

zawartość białka. Mączki są ciekawą możliwością ograniczenia zużycia dla nawozów 

azotowo- fosforowych, jednak nie mogą ich całkowicie zastąpić. Co warto wiedzieć o 

mączce mięsno- kostnej? 

Przyjmuje się, że tona takiego nawozu ma wartość zbliżoną do 5 ton obornika. Należy 

mieć jednak świadomość, że mączka mięsno- kostna jest względem zawartości azotu i 

fosforu uboga w potas czy magnez, które trzeba uzupełnić nawożeniem mineralnym. 

Czytaj dalej… 

Sprzedaż nowych ciągników najwyższa od siedmiu lat 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.01.2022 | 

To był bardzo dobry rok pod względem sprzedaży nowych ciągników rolniczych. Wynik 

14074 sztuk jest o ponad 42% lepszy niż przed rokiem, kiedy rolnicy zarejestrowali 9891 

maszyn. Ostatni raz poziom 14 tysięcy sztuk był osiągnięty w 2014 roku, zatem pomimo 

trwającej pandemii i pojawiającymi się problemami z dostępnością traktorów można 

ten wynik uznać za doskonały. Grudniowa sprzedaż napędzona jest jednak rejestracjami 

własnymi. Aż 49% ze wszystkich traktorów, to rejestracje na firmy. W skali całego 2021 

roku jest to blisko połowę mniej, czyli 28%. Czytaj dalej… 

 

Szybkie tempo unijnego eksportu zbóż. Wynik nakręca kukurydza 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.01.2022 | 

Według danych KE kraje Unii Europejskiej wyeksportowały od początku sezonu 2021/22 

(1-lipca do 19-grudnia 2021) 13,36 mln ton pszenicy miękkiej, czyli o 5% więcej niż w 

analogicznym okresie poprzedniego sezonu (12,69 mln ton). Jeszcze lepsze tempo 

eksportu dotyczy jęczmienia (+17% r/r), ale rekordzistą jest kukurydza. W przypadku 

tego zboża wywieziono dotąd poza UE dwa i pół razy więcej ziarna niż w tym samym 

okresie poprzedniego sezonu. W I połowie sezonu 2021/22 to Rumunia odpowiada za 

prawie 30% całkowitego wolumenu eksportu pszenicy (3,92 mln ton) i 1/3 unijnego 

eksportu zbóż (7,4 mln ton). Czytaj dalej… 

ARiMR podsumowała 2021 rok. Ile miliardów złotych trafiło do rolników? 
Agropolska.pl | Autor : ARIMR (EM) | 08.01.2022 | Foto. Tytus Żmijewski 

Do beneficjentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2021 roku trafiło 

blisko 25,5 miliarda złotych. 

Największą część wypłaconych funduszy stanowią dopłaty bezpośrednie - blisko 15,1 

mld zł. To suma środków przekazanych rolnikom od 1 stycznia 2021 r. w ramach dwóch 

kampanii. Znaczny udział (9,88 mld zł) w puli mają zaliczki, które Agencja realizowała od 

18 października do 30 listopada 2021 r. 

Czytaj dalej… 
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Ustawa o przedłużeniu realizacji PROW z podpisem prezydenta 
Farmer.pl | Autor: PAP | 04.01.2022 | fot.kh 

Prezydent podpisał ustawę przedłużającą realizację Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (2014–2020) na kolejne lata 2021-2022 - poinformowało we wtorek (4 

stycznia 2022 r.) biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Nowe przepisy wprowadzają 

ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych. Nowelizacja ustawy dot. 

PROW wynikała z potrzeby przedłużenia realizacji tego Programu, gdyż Komisja 

Europejska przesunęła wprowadzenie nowej perspektywy finansowej dla Wspólnej 

Polityki Rolnej na 2023 rok. Ustawa zmienia kilka innych ustaw - m.in. o ARiMR, Prawo 

budowlane, o finansowaniu WPR czy ustawę Prawo wodne. Czytaj dalej… 

Będzie dopłata 500 zł do ha na nawozy mineralne? 
Farmer.pl |  Autor: Agnieszka Kozłowska | 04.01.2022 | fot. shutterstock 

Łódzki samorząd rolniczy chce, aby resort rolnictwa wprowadził rekompensatę do 

zakupu nawozów mineralnych. Taką na wzór dopłat do paliwa rolniczego. Co na to 

ministerstwo? 

Zdaniem wicepremiera i ministra rolnictwa - Henryka Kowalczyka, aktualnie notowany 

poziom cen nawozów mineralnych owszem jest wysoki, "ale jeszcze możliwy do 

zaakceptowania przez rolników". 

Innego zdania są rolnicy z łódzkiego samorządu rolniczego. Czytaj dalej… 

Dopłaty do międzyplonów ścierniskowych to fikcja? Praktyka, która pogarsza warsztat 

rolnika 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.01.2022 | 

Dolnośląska Izba Rolnicza przekazała ministrowi rolnictwa uwagi dotyczycące kwestii 

zmian w systemie płatności z PROW. Uwagi samorządu rolniczego dotyczą m.in. dopłaty 

do międzyplonów ścierniskowych. Według rolników, to praktyka, która opóźnia 

terminowy siew zbóż, narażając rolnika na straty w plonie. 

- Dopłaty do międzyplonów ścierniskowych – w tym przypadku wielu rolników czeka do 

1 czy 15 października, żeby je szybko zaorać. Międzyplony blokują terminowy siew zbóż, 

narażając rolnika na straty w plonie. Czytaj dalej… 

 

Ceny sprzedających i kupujących zboże rozjechały się. Rozbieżności sięgają 200 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.01.2022 | 

- Rok 2022 rozpoczął się spadkami cen zbóż. Czy to nowa tendencja, czy tylko 

krótkotrwałe zjawisko? Na dzisiaj trudno określić. Ceny jakie chcą zapłacić za ziarno 

kupujący i te, których oczekują producenci rolni, bardzo się  rozeszły. Często 

rozbieżności wynoszą 100-200 zł/t – informuje Renata Barczyk z PHU Start. 

- W ofertach portowych  już na koniec roku pojawiły się  oferty zakupu z niższymi 

cenami  na dostawy styczniowe. Niewielu kupujących decyduje się na zakup zboża 

powyżej ceny minimalnej. Czytaj dalej… 
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Dopłata do zakupu nawozu w ramach tarczy antykryzysowej? Tysiąc złotych do hektara 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.01.2022 | 

Dzisiaj Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa z wnioskiem o 

rozważenie możliwości uwzględnienia w tarczy antykryzysowej dopłaty do nawozów 

mineralnych. 

Pomoc miałaby przybrać formę zwrotu do faktury zakupionego przez rolnika nawozu do 

określonej dawki na hektar w wysokości 1000 zł do tony zakupionego nawozu. 

Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: spora korekta w dół w przypadku 

żyta i pszenicy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał| 05.01.2022 | 

Na rynku zbóż i obserwujemy w ostatnich dniach spore wahania. Tak jest nie tylko w 

przypadku giełdy Matif w Paryżu, ale również na krajowym podwórku. Jeszcze w 

poniedziałek w magazynach krajowych notowaliśmy podwyżki cen skupu zbóż po kilka 

złotych za tonę, a dzisiaj obserwujemy spadki sięgające nawet kilkunastu złotych.   O 

blisko 15 zł/t spadła średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego. Minimalny wzrost 

zaliczyły jedynie jęczmień konsumpcyjny (+2,44 zł/t) i kukurydza (+9,88 zł/t). Ciągle w 

trendzie wzrostowym pozostaje rzepak, którego średnia wycena wzrosła od minionego 

poniedziałku o +26,61 zł/t. Czytaj dalej… 

J.K. Ardanowski bezlitośnie krytykuje Zielony Ład. Czy zawsze był przeciwnikiem tego 

projektu? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.01.2022 | 

– Rolnicy nigdy nie byli tak zawiedzeni polityką Komisji Europejskiej. Do tej pory każdy z 

sześciu poprzednich komisarzy, których znam, próbował walczyć o rolnictwo. 

Wychodziło to różnie, ale rolnicy byli przekonani, że walczy się o ich interes. Natomiast 

teraz jest rozczarowanie i przekonanie, że KE realizuje idee polityczne. Obecny unijny 

komisarz, Janusz Wojciechowski, mówi, że jest to najważniejsza rewolucja w rolnictwie 

od 30 lat. Decyduje tu ideologia, a nie zdrowy rozsądek – mówi o Zielonym Ładzie Jan 

Krzysztof Ardanowski. Czytaj dalej… 

 

Dopłaty unijne to socjalizm? Mocna odpowiedź komisarza 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 05.01.2022 | Foto_Twitter/@jwojc 

Słyszę niekiedy, że dopłaty rolnicze UE to socjalizm. Nie, proszę państwa. Socjalizm to 

były obowiązkowe dostawy, nie dopłaty - stwierdził na Twitterze Janusz Wojciechowski, 

unijny komisarz do spraw rolnictwa. 

Jak dodał, w czasie gdy EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) 60 lat temu 

wprowadzała Wspólną Politykę Rolną i dopłaty, w socjalistycznej PRL rolnicy płacili 

haracz, oddając za darmo dużą część swoich zbiorów. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Dopłata do zakupu nawozów mineralnych? 500 zł do hektara? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2022 | 

Łódzki samorząd rolniczy zwrócił się do ministerstwa rolnictwa z wnioskiem, aby 

wzorem dopłaty do paliwa rolniczego wprowadzić system wsparcia związany z zakupem 

nawozów mineralnych. 

20 grudnia 2021 roku odbyło się V w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego z udziałem wiceministra rolnictwa Krzysztofa Ciecióry. W 

czasie posiedzenia głos zabrał między innymi Krzysztof Nowak – delegat z Rady 

Powiatowej IRWŁ powiatu zduńskowolskiego, który poprosił, aby rząd RP 

interweniował w sprawie ASF, wysokich cen nawozów i innych środków do produkcji 

rolnej. 

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski stwierdził, że w ostatnim półroczu na terenie województwa łódzkiego, ale także na 

terenie całego kraju, wystąpiły trudności z zakupem nawozów mineralnych, głównie azotowych i 

wieloskładnikowych, ale także nawozów z grup fosforowych i potasowych. Prezes wnioskował, by tak jak w 

przypadku paliwa rolniczego, wprowadzić rekompensatę do zakupu nawozów mineralnych przynajmniej 500 zł 

pomocy do 1 ha. Odpowiadając na te wnioski Krzysztof Ciecióra, stwierdził, że będzie udzielona pomoc 

poszkodowanym rolnikom. Prowadzone są również rozmowy z Grupą Azoty, które uruchomią sprzedaż nawozów 

bezpośrednio rolnikom. 

Jak przekonywał wiceminister, od marca zostanie także uruchomiony system wsparcia w celu podniesienia 

rentowności małych gospodarstw. 

Źródło: Łódzka Izba Rolnicza 

Zamknij > 
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Handel ziarnem w zawieszeniu. Sprzedaż ruszy na przełomie stycznia i lutego 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2022 | 

- W związku z okresem świąteczno-noworocznym, handel ziarnem na szerszą skalę 

rozpocznie się dopiero po 10 stycznia 2022. W większości regionów kraju, podaż 

praktycznie wszystkich zbóż jest wyraźnie uszczuplona gdyż rolnicy i firmy handlowe 

zamknęli magazyny przed końcem roku - informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

- Większe zakupy ziarna przez przetwórców powinny nastąpić pod koniec stycznia/w 

lutym w związku z koniecznością pokrycia potrzeb surowcowych na luty i kolejne 

tygodnie bieżącego sezonu – prognozuje Izba. 

W połowie tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i 

firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1250-1340 PLN/t, 

- pszenica paszowa - 1250-1300 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1050-1200 PLN/t 

- żyto paszowe -1000-1050 PLN/t, 

- pszenżyto - 1150-1200 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 1000-1100 PLN/t, 

- owies paszowy - 850-900 PLN/t, 

- kukurydza - 1050-1100 PLN/t, 

- rzepak - 3250-3370 PLN/t. 

Znaczny spadek eksportu zboża  

Jak dotychczas, eksport ziarna z kraju w bieżącym sezonie 2021/22 jest wolniejszy niż w sezonie poprzednim. Ceny 

polskiej pszenicy są obecnie mało konkurencyjne na rynku światowym, co przy bardzo wysokich kosztach frachtu 

morskiego z krajów bałtyckich ciąży na atrakcyjności naszego ziarna. Izba szacuje, iż w I połowie bieżącego sezonu 

2021/22, eksport pszenicy z kraju wyniósł około 1,5 mln ton i był o 0,5 mln ton mniejszy od wielkości eksportu tego 

zboża w tym samym okresie minionego sezonu. Obecnie realizowany eksport zbóż na kołach głównie dotyczy 

realizacji wcześniejszych kontraktów i dostaw ziarna na rynek niemiecki. Przedmiotem wywozu za zachodnią granicę 

jest przede wszystkim kukurydza. 

W związku z niekorzystnymi relacjami kursowymi, import ziarna od naszych południowych sąsiadów pozostaje 

nieopłacalny. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Rząd za projektem ustawy ws. uzupełniającej płatności podstawowej 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (ZL) | 31.12.2021 | Foto_Krzysztof Zacharuk 

Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym projekt nowelizacji ustawy o płatnościach 

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która wprowadza uzupełniającą 

płatność podstawową (UPP) - poinformował w czwartek resort rolnictwa. Dopłata ta 

pozwoli na zwiększenie dochodów rolników. 

Projektowana ustawa ta pozwoli już od kampanii 2022 r. pozwoli na wypłatę 

dodatkowych środków rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich. 

Jak napisano w komunikacie, "uzupełniająca płatność podstawowa służyć będzie 

realizacji programu pt. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich 

gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi". 

Płatność ta, wraz z płatnością redystrybucyjną (dodatkową), pozwoli na zwiększenie średniej kwoty wsparcia ponad 

średnią UE w małych i średnich gospodarstwach (od 3 do 30 ha użytków rolnych) dla ponad 60 proc. rolników. 

Przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., co zostanie uwzględnione w nowych przepisach 

przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. 

Co do zasady uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na 

gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych. Szczegółowe warunki przyznawania 

oraz wysokość stawki płatności zostaną określone w rozporządzeniu. 

Na realizację płatności w kampanii 2022 r. planuje się przeznaczyć kwotę 400 mln zł. Dopłatą ta zostanie objęte 

ponad 1 mln rolników. Nowe przepisy mają wejść w życie 15 marca 2022 r. Termin ten odpowiada dacie rozpoczęcia 

naboru wniosków o przyznanie płatności w kampanii 2022 r. 

Zamknij > 
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Jaka jest średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów KOWR? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 03.01.2022 | fot. shutterstock 

Jaka jest średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez 

KOWR w pierwszych trzech kwartałach 2021 r.? Sprawdziliśmy - dane zaskakują. 

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w 

pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 14,1 dt pszenicy/ha - podał KOWR. 

To o tyle ciekawe, że dane za pierwsze półrocze br. określiły ten wskaźnik na wyższym 

poziomie - 15,1 dt/ha, tj. ponad 1,4 tys. zł rocznie za hektar. 

Przypomnijmy, że według wstępnych danych GUS, średnia krajowa cena skupu pszenicy 

w I półroczu 2021 r. wyniosła 93,04 zł za 1 dt. To właśnie ta cena służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego 

za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne. 

Jak podaje KOWR, w wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano (podobnie jak wcześniej) wartości 

czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod 

wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych 

wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców. 

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w przedmiotowym okresie 

została określona na podstawie zawartych 3 010 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 31 034 ha gruntów. 

 

Źródło: KOWR 
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Najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwie mazowieckim – 24,0 dt/ha, łódzkim – 20,2 dt/ha i małopolskim 

– 20,1 dt/ha. 

Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz wystąpił 

w grupie obszarowej powyżej 300 ha i wyniósł 20,7 dt/ha (1 umowa), a najniższy w grupie 1-10 ha - 10,3 dt/ha (1 335 

umów). 

Zestawiając wyniki rok do roku, to jest w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2020 roku, w tym samym 

okresie 2021 roku średnia wysokość czynszu wzrosła o 4,8 dt/ha, przy wydzierżawieniu mniejszej o 5 790 ha 

powierzchni gruntów (-16%) i zawarciu mniejszej o 146 liczby umów (- 5%)….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/jaka-jest-srednia-wysokosc-czynszu-dzierzawnego-dla-gruntow-kowr,114607.html
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Jeśli nie nawozy mineralne, to co? Cz. 15 Mączka mięsno-kostna 
Farmer.pl | Autor: Maciej Sacha | 03.01.2022 | fot. Policja 

Odpady z przetwórstwa mięsnego mogą być cennym nawozem, ze względu na dużą 

zawartość białka. Mączki są ciekawą możliwością ograniczenia zużycia dla nawozów 

azotowo- fosforowych, jednak nie mogą ich całkowicie zastąpić. Co warto wiedzieć o 

mączce mięsno- kostnej? 

Przyjmuje się, że tona takiego nawozu ma wartość zbliżoną do 5 ton obornika. Należy 

mieć jednak świadomość, że mączka mięsno- kostna jest względem zawartości azotu i 

fosforu uboga w potas czy magnez, które trzeba uzupełnić nawożeniem mineralnym. 

Nawóz ten zalecany jest szczególnie na gleby kwaśne i ubogie w fosfor. Działanie 

odkwaszające jest skuteczne tym bardziej, że od 2012 roku mączkę mięsno- kostną można stosować na polach tylko z 

dodatkiem wapna. 

Skład 

Zawartość poszczególnych składników jest uzależniona przede wszystkim od gatunku zwierząt, technologii 

przetwarzania a także sposobu przechowywania. Średnio mączka mięsno- kostna wnosi około 60kg/t azotu, 100kg/t 

P2O5, 10kg/t K2O, 120kg/t CaO i 5kg/t MgO. Azot jest dostępny głównie w formie białkowej i uwalnia się stopniowo 

przez około dwa lata. Również działanie fosforu jest zauważalne w następnym sezonie po zastosowaniu. 

Dawka 

Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że żadna ilość mączki nie zastąpi w pełni nawożenia mineralnego, a 

nadmierne stosowanie może doprowadzić do przenawożenia fosforem. Jak pokazują doświadczenia, ten rodzaj 

nawozu nie powinien pokrywać całego zapotrzebowania roślin na azot, w który jest bogaty. Optymalnie do 80% 

nawożenia azotowego może być realizowane przy pomocy mączki mięsno- kostnej, a pozostałą część należy 

uzupełnić nawozem mineralnym. Ze względu na niską zawartość, konieczne jest mineralne nawożenie potasem. 

Polskie prawo zezwala na stosowanie mączki w maksymalnej dawce 5t/ha co dwa lata i taka dawka sprawdza się 

najlepiej. Nawóz należy stosować przedsiewnie, niezwłocznie mieszając go z glebą. 

Zalety i wady 

Oprócz uzupełnienia planu nawożenia azotem i fosforem, a także podniesienia pH, mączka mięsno- kostna zwiększa 

właściwości sorpcyjne gleby i pobudza jej aktywność mikrobiologiczną. Kolejnym plusem jest działanie nawozowe 

utrzymujące się na wysokim poziomie przez dwa sezony, co rozwala zaoszczędzić również w kolejnym roku po 

zastosowaniu. Nie bez znaczenia jest też stosunkowo niska cena, jak również niższa dawka niż w przypadku nawozów 

naturalnych, co przekłada się na niższe koszty paliwa… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/jesli-nie-nawozy-mineralne-to-co-cz-15-maczka-miesno-kostna,114599.html
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Sprzedaż nowych ciągników najwyższa od siedmiu lat 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.01.2022 | 

To był bardzo dobry rok pod względem sprzedaży nowych ciągników rolniczych. Wynik 

14074 sztuk jest o ponad 42% lepszy niż przed rokiem, kiedy rolnicy zarejestrowali 9891 

maszyn. Ostatni raz poziom 14 tysięcy sztuk był osiągnięty w 2014 roku, zatem pomimo 

trwającej pandemii i pojawiającymi się problemami z dostępnością traktorów można 

ten wynik uznać za doskonały. 

Grudniowa sprzedaż napędzona jest jednak rejestracjami własnymi. Aż 49% ze 

wszystkich traktorów, to rejestracje na firmy. W skali całego 2021 roku jest to blisko 

połowę mniej, czyli 28%. 

New Holland liderem sprzedaży 2021 roku 

Kolejny rok z rzędu marka, która sprzedała najwięcej ciągników rolniczych w Polsce to New Holland. Od początku 

roku firma odnotowała wynik na poziomie 2521 sztuk. Była jedyną marką, która przebiła poziom 2 tysięcy sztuk. 

Pozwoliło to uzyskać firmie blisko 18% udział w rynku i poprawę sprzedaży rok do roku na poziomie 702 sztuk (+ 

39%). Również w grudniu pozycja New Holland była niezachwiana i z liczbą 244 sztuk firma była liderem rynku. 

Relacja rejestracji maszyn przez rolników a na firmy również stawia markę New Holland na pierwszym miejscu w tej 

pierwszej kategorii. Rolnicy zarejestrowali 2159 niebieskich maszyn, podczas gdy rejestracje na firmy to 362 sztuki. 

Drugie miejsce pod względem sprzedaży nowych ciągników rolniczych zajęła marka Kubota. Marka odnotowała 1673 

rejestracje, co jest rekordowym wynikiem w historii jej obecności 

na polskim rynku. Pozwoliło to uzyskać blisko 12% udział w rynku. W odniesieniu do 2020 roku sprzedaż wzrosła 456 

sztuk (+ 37%). Kubota w 2021 roku była wiceliderem w rejestracji traktorów bezpośrednio przez rolników (1147 

sztuk) ale również ma największą liczbę rejestracji przez firmy (526 sztuk). W grudniu jej sprzedaż wyniosła 220 sztuk 

i była drugą najwyższą na rynku. 

John Deere obronił trzecią pozycję 

Na trzecim miejscu – takim samym jak przed rokiem – znalazła się marka John Deere. Jej wynik to 1416 sztuk oraz 

10% udział w rynku. Firma poprawiła swoje wyniki w stosunku do ubiegłego roku o 224 sztuk, co stanowiło wzrost na 

poziomie blisko 18%. John Deere był czwartą marką w rejestracjach na rolników indywidualnych (903 sztuki) i drugim 

wyborem jeżeli chodzi o firmy ( 513 sztuk). 

Czwarta marka pod względem całości sprzedaży to Deutz-Fahr. Została ona zarejestrowana 1371 razy, co pozwoliło 

uzyskać  9,36% udziału w rynku. Podobnie jak konkurencja Deutz-Fahr wyraźnie poprawił swoje wyniki w stosunku 

do 2020 roku, rejestrując 337 maszyn więcej niż przed rokiem (+34%). 

Prawdziwy potencjał marki widoczny jest jednak w segmencie maszyn powyżej 50KM, ponieważ to właśnie w nim 

jest obecny. Tutaj Deutz-Fahr jest rynkowym wiceliderem ustępując jedynie marce New Holland, a wyprzedzając 

m.in. firmę John Deere. 

Deutz-Fahr ma silną pozycję w rejestracjach indywidualnych na rolników (1104 sztuki).  Rejestracje przez firmy 19% 

całości sprzedaży, tj. 213 sztuk. 

Druga marka koncernu CNH, tj. Case IH została piątą najczęściej kupowaną marką 2021 roku. Łączna liczba rejestracji 

wyniosła 985 sztuk. Dało to firmie 7% udział w rynku, podobny do tego sprzed roku. Ciągniki Case IH znalazły więcej 

nabywców niż w 2020 roku. Ich sprzedaż wzrosła o 213 sztuk (28%). 

25% sprzedaży z drugiej części TOP 10 

Marki z pozycji 6 do 10 odpowiadają za blisko 25% całości sprzedaży. To bardzo silna reprezentacja, w której znajdują 

się takie firmy, które w przyszłości mogą odcisnąć wyraźne piętno na ogólnej sprzedaży. Tej grupie lideruje Zetor ze 

sprzedażą na poziomie 958 sztuk. To wynik lepszy niż w 2020 roku o 118 maszyn. 
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Na 7 miejscu w rankingu sprzedaży znalazł się Massey Ferguson z wynikiem 779 zarejestrowanych maszyn. Wzrost 

sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku wyniósł blisko 32%, czyli 187 sztuk. 

Marka Claas poprawiła swoją pozycję z ubiegłego roku i awansowała na 8 miejsce. Jej wynik to 610 maszyn i 

nieznacznie poprawiony udział rynnowy w stosunku do 2020 roku. 

Szturmem do grupy marek o największej sprzedaży wdarła się marka Arbos, reprezentowana przez firmę Korbanek. 

Jej wynik na koniec roku to 558 sztuk, poprawiony aż o 409 sztuk 

w stosunku do zeszłego roku. Jest to wzrost na poziomie 274%. 

Top 10 zamyka marka Farmtrac, której sprzedaż wyniosła 555 sztuk, dając firmie blisko 4% udział w rynku… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/technika-rolnicza/25409-sprzedaz-nowych-ciagnikow-najwyzsza-od-siedmiu-lat
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Szybkie tempo unijnego eksportu zbóż. Wynik nakręca kukurydza 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.01.2022 | 

Według danych KE kraje Unii Europejskiej wyeksportowały od początku sezonu 2021/22 

(1-lipca do 19-grudnia 2021) 13,36 mln ton pszenicy miękkiej, czyli o 5% więcej niż w 

analogicznym okresie poprzedniego sezonu (12,69 mln ton). Jeszcze lepsze tempo 

eksportu dotyczy jęczmienia (+17% r/r), ale rekordzistą jest kukurydza. W przypadku 

tego zboża wywieziono dotąd poza UE dwa i pół razy więcej ziarna niż w tym samym 

okresie poprzedniego sezonu. 

W I połowie sezonu 2021/22 to Rumunia odpowiada za prawie 30% całkowitego 

wolumenu eksportu pszenicy (3,92 mln ton) i 1/3 unijnego eksportu zbóż (7,4 mln ton). 

Kolejne 2,9 mln ton pszenicy i 5,3 mln ton zbóż razem wyeksportowała Francja, która odpowiada za 21% eksportu 

pszenicy i 24% eksportu wszystkich zbóż. Wysokie, bo trzecie miejsce wśród eksporterów pszenicy zajmuje Bułgaria, 

która symbolicznie wyprzedza Niemcy. Polska z udziałem 6% w eksporcie pszenicy i 4% w przypadku zbóż (razem) 

jest teraz na 7. miejscu, za Litwą i Łotwą. 

Największym odbiorcą unijnej pszenicy na początku sezonu jest Algieria, która kupiła 2,160 mln ton. Drugie miejsce 

w śród adresatów unijnych dostaw pszenicy zajmuje Egipt (1,327 mln ton), następne  Nigeria (1,085 mln ton, Korea 

Południowa (0,823 mln ton ton) i Chiny (0,780 mln ton). 

Tempo unijnego eksportu wszystkich zbóż jest szybsze o 16% niż rok temu, a zawdzięczamy to głównie wyjątkowo 

silnemu eksportowi kukurydzy w tym sezonie. 

Źródło: eWGT 

Zamknij > 
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ARiMR podsumowała 2021 rok. Ile miliardów złotych trafiło do rolników? 
Agropolska.pl | Autor : ARIMR (EM) | 08.01.2022 | Foto. Tytus Żmijewski 

Do beneficjentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2021 roku trafiło 

blisko 25,5 miliarda złotych. 

Największą część wypłaconych funduszy stanowią dopłaty bezpośrednie - blisko 15,1 

mld zł. To suma środków przekazanych rolnikom od 1 stycznia 2021 r. w ramach dwóch 

kampanii. Znaczny udział (9,88 mld zł) w puli mają zaliczki, które Agencja realizowała od 

18 października do 30 listopada 2021 r. 

Natomiast od 1 grudnia ub.r. na konta beneficjentów wpływają płatności końcowe. W 

minionym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników. 

Koperta finansowa przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich wynosi 15,63 mld zł. 

Istotną pozycję w zestawieniu zajmuje również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z jego budżetu 

ARiMR wypłaciła w 2021 roku łącznie niemal 8,9 mld zł. Jeżeli chodzi o działania inwestycyjne, to najwięcej pieniędzy 

trafiło na modernizację gospodarstw rolnych, restrukturyzację małych gospodarstw oraz rozpoczęcie działalności 

przez młodych rolników. 

Oprócz wypłaty pieniędzy z PROW tym, którzy już zrealizowali inwestycje lub wywiązali się ze swoich zobowiązań, 

Agencja przeprowadziła w minionym roku ponad 20 nowych naborów skierowanych bezpośrednio do rolników i 

producentów rolnych. 

Z kolei w ramach pomocy krajowej przekazano ok. 1,2 mld. Najwięcej środków (233 mln zł) z tej puli trafiło do 

producentów trzody chlewnej z obszarów występowania ASF na wyrównanie dochodów ze sprzedaży świń. Blisko 

165 mln zł ARiMR wypłaciła, by zrekompensować rolnikom koszty związane z utylizacją padłych zwierząt. Z kolei 

gospodarze poszkodowani w 2020 roku w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych otrzymali pomoc w wysokości 150 

mln zł. 

Po raz czwarty o wsparcie na działalność statutową mogły się starać wpisane do rejestru prowadzonego przez 

Agencję koła gospodyń wiejskich. W 2021 roku wnioski o takie dofinansowanie złożyło 10 159 kół, które otrzymały 

blisko 55,9 mln zł. Pieniądze trzeba było wydać do końca 2021 roku, a czas na rozliczenie upływa 31 stycznia 2022 r.  

W 2021 roku bez wsparcia nie pozostawiono również sektora rybackiego. Ponad 0,3 mld zł otrzymali beneficjenci 

Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, w ramach którego ARiMR przeprowadziła 18 

naborów dotyczących 14 działań, zaś największym zainteresowaniem wśród ubiegających się o wsparcie cieszyło się 

dofinansowanie inwestycji produkcyjnych w akwakulturę. 

Zamknij > 
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Ustawa o przedłużeniu realizacji PROW z podpisem prezydenta 
Farmer.pl | Autor: PAP | 04.01.2022 | fot.kh 

Prezydent podpisał ustawę przedłużającą realizację Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (2014–2020) na kolejne lata 2021-2022 - poinformowało we wtorek (4 

stycznia 2022 r.) biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Nowe przepisy wprowadzają 

ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych. 

Nowelizacja ustawy dot. PROW wynikała z potrzeby przedłużenia realizacji tego 

Programu, gdyż Komisja Europejska przesunęła wprowadzenie nowej perspektywy 

finansowej dla Wspólnej Polityki Rolnej na 2023 rok. Ustawa zmienia kilka innych ustaw 

- m.in. o ARiMR, Prawo budowlane, o finansowaniu WPR czy ustawę Prawo wodne. 

Nowe przepisy przewidują m.in. zmianę regulacji Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące 

budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Obecnie funkcjonuje skomplikowana procedura uzyskiwania 

zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to 

właścicieli gruntów rolnych do ich podejmowania. 

Według nowych przepisów na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na 

budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m. 

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania 

wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014-2020. W zapisach ustawy Prawo 

wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż 

urządzenia melioracji wodnych. 

Po wejściu w życie nowej ustawy rolnicy zyskają możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają 

się w formie papierowej. 

Po zmianie, w przypadku gdy np. postępowanie administracyjne lub inne będzie rozpoczęte na podstawie wniosku 

złożonego drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za 

pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dobrowolne. 

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o 

przyznanie pomocy), jak i innych, np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy. Nowe 

rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Będzie dopłata 500 zł do ha na nawozy mineralne? 
Farmer.pl |  Autor: Agnieszka Kozłowska | 04.01.2022 | fot. shutterstock 

Łódzki samorząd rolniczy chce, aby resort rolnictwa wprowadził rekompensatę do 

zakupu nawozów mineralnych. Taką na wzór dopłat do paliwa rolniczego. Co na to 

ministerstwo? 

Zdaniem wicepremiera i ministra rolnictwa - Henryka Kowalczyka, aktualnie notowany 

poziom cen nawozów mineralnych owszem jest wysoki, "ale jeszcze możliwy do 

zaakceptowania przez rolników". 

Innego zdania są rolnicy z łódzkiego samorządu rolniczego. 

20 grudnia 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z udziałem - między 

innymi - wiceministra rolnictwa Krzysztofa Ciecióry. Wśród wielu wątków, jakie zostały poruszone podczas tego 

spotkania, znalazł się też - co nie dziwi w obecnie obserwowanej sytuacji na rynku środków do produkcji - temat 

wysokich cen nawozów mineralnych.  

W czasie posiedzenia - jak wynika z relacji Jerzego Kuzańskiego, Dyrektora Biura IRWŁ - głos zabrał między innymi 

Krzysztof Nowak – delegat z Rady Powiatowej IRWŁ powiatu zduńskowolskiego, który poprosił wiceministra Cieciórę, 

aby rząd RP interweniował między innymi wysokich cen nawozów i innych środków do produkcji rolnej. 

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski stwierdził natomiast, że w ostatnim półroczu na terenie województwa łódzkiego, 

ale także na terenie całego kraju, wystąpiły trudności z zakupem nawozów mineralnych, głównie azotowych i 

wieloskładnikowych, ale także nawozów z grup fosforowych i potasowych… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Dopłaty do międzyplonów ścierniskowych to fikcja? Praktyka, która pogarsza warsztat 

rolnika 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.01.2022 | 

Dolnośląska Izba Rolnicza przekazała ministrowi rolnictwa uwagi dotyczycące kwestii 

zmian w systemie płatności z PROW. Uwagi samorządu rolniczego dotyczą m.in. dopłaty 

do międzyplonów ścierniskowych. Według rolników, to praktyka, która opóźnia 

terminowy siew zbóż, narażając rolnika na straty w plonie. 

- Dopłaty do międzyplonów ścierniskowych – w tym przypadku wielu rolników czeka do 

1 czy 15 października, żeby je szybko zaorać. Międzyplony blokują terminowy siew zbóż, 

narażając rolnika na straty w plonie. O ile poplony ozime mają jeszcze jakiś sens, to 

wysiew ich w terminie do 20 sierpnia i utrzymywanie przez 8 tygodni to fikcja, która w 

żaden sposób nie wpływa na polepszenie warsztatu pracy rolnika, a bardzo często przyczynia się do pogorszenia tego 

warsztatu – negatywny wpływ na bilans wodny w ziemi. Wysiew międzyplonów ścierniskowych zawsze wiąże się z 

uszczupleniem zasobów wody dostępnej w glebie jak i zawartych w niej składników pokarmowych, co rodzi dyskusję, 

czy powyższe są tak naprawdę potrzebne – czytamy w wystąpieniu prezesa DIR, Ryszarda Borysa. 

Zamknij > 
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Ceny sprzedających i kupujących zboże rozjechały się. Rozbieżności sięgają 200 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.01.2022 | 

- Rok 2022 rozpoczął się spadkami cen zbóż. Czy to nowa tendencja, czy tylko 

krótkotrwałe zjawisko? Na dzisiaj trudno określić. Ceny jakie chcą zapłacić za ziarno 

kupujący i te, których oczekują producenci rolni, bardzo się  rozeszły. Często 

rozbieżności wynoszą 100-200 zł/t – informuje Renata Barczyk z PHU Start. 

- W ofertach portowych  już na koniec roku pojawiły się  oferty zakupu z niższymi 

cenami  na dostawy styczniowe. Niewielu kupujących decyduje się na zakup zboża 

powyżej ceny minimalnej. Występuje duża różnica cen w poszczególnych regionach 

kraju. Większy popyt na ziarno jest w woj. kujawsko-pomorskim i w centrum kraju. Tam 

też aktualnie są najwyższe ceny. Największym powodzeniem cieszy się żyto, kukurydza i pszenica. Jęczmień i owies 

cały czas są mało popularne – mówi o aktualnej sytuacji rynkowej Renata Barczyk. 

- Za granicę wyjeżdża ziarno zakupione w ubiegłym roku. Popyt z tego kierunku jest na razie minimalny. Zupełnie 

inna jest sytuacja rzepaku. Cena przebija następne maksima. Aktualnie za ten towar można otrzymać od 3450 do 

3500 zł/t – informuje nasza rozmówczyni. 

Ceny w portach i magazynach krajowych wg danych Renaty Barczyk (PHU Start): 
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Dopłata do zakupu nawozu w ramach tarczy antykryzysowej? Tysiąc złotych do hektara 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.01.2022 | 

Dzisiaj Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa z wnioskiem o 

rozważenie możliwości uwzględnienia w tarczy antykryzysowej dopłaty do nawozów 

mineralnych. 

Pomoc miałaby przybrać formę zwrotu do faktury zakupionego przez rolnika nawozu do 

określonej dawki na hektar w wysokości 1000 zł do tony zakupionego nawozu. - Ceny 

nawozów wzrosły o 300%, a dopłata pozwoli na częściową niwelację skutków wzrostu 

kosztów produkcji rolnej, a przez to zapewni mniejszy wzrost cent produktów rolnych 

dla konsumentów i zapobiegnie spadkowi produkcji rolnej – czytamy w wystąpieniu 

KRIR. 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: spora korekta w dół w przypadku 

żyta i pszenicy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał| 05.01.2022 | 

Na rynku zbóż i obserwujemy w ostatnich dniach spore wahania. Tak jest nie tylko w 

przypadku giełdy Matif w Paryżu, ale również na krajowym podwórku. Jeszcze w 

poniedziałek w magazynach krajowych notowaliśmy podwyżki cen skupu zbóż po kilka 

złotych za tonę, a dzisiaj obserwujemy spadki sięgające nawet kilkunastu złotych.   

O blisko 15 zł/t spadła średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego. Minimalny wzrost 

zaliczyły jedynie jęczmień konsumpcyjny (+2,44 zł/t) i kukurydza (+9,88 zł/t). Ciągle w 

trendzie wzrostowym pozostaje rzepak, którego średnia wycena wzrosła od minionego 

poniedziałku o +26,61 zł/t.  

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 05.01.2022 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. 
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J.K. Ardanowski bezlitośnie krytykuje Zielony Ład. Czy zawsze był przeciwnikiem tego 

projektu? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.01.2022 | 

– Rolnicy nigdy nie byli tak zawiedzeni polityką Komisji Europejskiej. Do tej pory każdy z 

sześciu poprzednich komisarzy, których znam, próbował walczyć o rolnictwo. 

Wychodziło to różnie, ale rolnicy byli przekonani, że walczy się o ich interes. Natomiast 

teraz jest rozczarowanie i przekonanie, że KE realizuje idee polityczne. Obecny unijny 

komisarz, Janusz Wojciechowski, mówi, że jest to najważniejsza rewolucja w rolnictwie 

od 30 lat. Decyduje tu ideologia, a nie zdrowy rozsądek – mówi o Zielonym Ładzie Jan 

Krzysztof Ardanowski. 

- Rolnicy to dostrzegają. Widzą, że nikt nie bierze pod uwagę ich interesów, podobnie 

jak interesów konsumentów. Skutkiem Zielonego Ładu będzie zmniejszenie produkcji żywności, co przełoży się na 

drożyznę i to większą niż ta, którą widzimy obecnie z innych powodów – mówił były minister rolnictwa, który gościł 

na antenie Telewizji Trwam. 

- Albo przez Europę przejdzie lewicowy walec, mający zmienić kontynent, albo poprzez determinację i budowanie 

narodowej polityki rolnej będziemy w stanie powstrzymać niektóre złe działania i wykorzystać polskie szanse. Ten 

rok będzie decydujący o przyszłości rolnictwa na wiele lat – zaznaczył gość „Rozmów niedokończonych”. 

Parcie na Zielony Ład jest w Berlinie 

Jan Krzysztof Ardanowski poinformował także o wyniku rozmów z radcą rolnym jednej z ambasad Europy Zachodniej, 

jakie odbyły się w Warszawie. – Usłyszałem wprost, że parcie do Zielonego Ładu, którego konsekwencją będzie 

zmniejszenie produkcji żywności, jest przede wszystkim w Niemczech. Tamtejsze rolnictwo jest dobrze 

zorganizowane, ale będzie ono zmniejszane przez nową koalicję rządzącą. Rolników jest tam bardzo mało. Oni nie 

stanowią istotnej siły politycznej. Gospodarka niemiecka jest oparta na potężnym przemyśle, (…) któremu trzeba 

zapewnić zbyt. Będzie się eksportować m.in. do Ameryki Południowej, a tamtejsze kraje nie mają nic innego poza 

żywnością. Taka umowa dla Niemców będzie korzystna, ale dla Polski będzie to wyrok śmierci – stwierdził 

Ardanowski… 

Link do pełnego artykułu 
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Dopłaty unijne to socjalizm? Mocna odpowiedź komisarza 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 05.01.2022 | Foto_Twitter/@jwojc 

Słyszę niekiedy, że dopłaty rolnicze UE to socjalizm. Nie, proszę państwa. Socjalizm to 

były obowiązkowe dostawy, nie dopłaty - stwierdził na Twitterze Janusz Wojciechowski, 

unijny komisarz do spraw rolnictwa. 

Jak dodał, w czasie gdy EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) 60 lat temu 

wprowadzała Wspólną Politykę Rolną i dopłaty, w socjalistycznej PRL rolnicy płacili 

haracz, oddając za darmo dużą część swoich zbiorów. 

"Ja woziłem obowiązkowe dostawy ojcowską furmanką jeszcze w 1971 roku. Fakt, nie 

całkiem za darmo, tylko w 2/3 za darmo. Za 1/3 część płacili" - doprecyzował polityk. 

"Myli się Pan. Dopłaty to socjalizm. Obowiązkowe dostawy to był komunizm" - zwrócił uwagę jeden z 

komentujących. "Nie, komunizm to były przymusowe kołchozy, natomiast obowiązkowe dostawy to był już bardziej 

socjalizm. Sprawa dla politologów, tu jej do końca nie rozstrzygniemy" - przyznał Wojciechowski. 

W odpowiedzi innemu internaucie podkreślił z kolei, że dopłaty należą się rolnikom za bezpieczeństwo żywnościowe, 

tak jak np. żołnierzom płaci się za bezpieczeństwo obronne, a policjantom za bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Komisarz odniósł się także do zarzutu, że milczy w sprawie wysokości dopłat dla polskich rolników w porównaniu do 

tych z Zachodu. "W budżecie UE zapewniłem środki na wyrównanie dopłat dla polskich rolników do średniego 

poziomu w UE, zaś w reformie WPR zapewniłem instrumenty prawne, żeby to wyrównanie przeprowadzić. Z mojej 

strony 100 proc. realizacji" - zapewnił. 

Polityk poinformował także, że 18 krajów przedłożyło plany strategiczne na czas, w tym Polska. "Czekamy jeszcze na 

plany strategiczne z 9 państw. Teraz praca nad analizą, oceną i zatwierdzeniem tych planów. Plany strategiczne 

dadzą dopiero pełny praktyczny obraz nowej, zreformowanej WPR" - wskazał Wojciechowski. 
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