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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 14 lutego 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 187,71  Średnia cena zł/t: 1 002,66  Średnia cena zł/t: 1 032,92  Średnia cena zł/t: 827,50  

MIN - MAX: 1 000,00 - 1 250,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 160,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 360,00  MIN - MAX: 700,00 - 1 020,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 141,15  Średnia cena zł/t: 942,14  Średnia cena zł/t: 1 028,04  Średnia cena zł/t: 1 000,48  

MIN - MAX: 980,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 890,00 - 1 140,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 100,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 100,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 389,29  Średnia cena zł/t: 1 390,00  Średnia cena zł/t: 1 366,67  Średnia cena zł/t: 1 306,67  

MIN - MAX: 1 250,00 - 1 660,00  MIN - MAX: 1 340,00 - 1 440,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 560,00  MIN - MAX: 1 250,00 - 1 420,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 150,23  Średnia cena zł/t: 1 019,69  Średnia cena zł/l: 1,88 Średnia cena zł/kg: 3,84 

MIN - MAX: 2 900,00 - 3 360,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 100,00  MIN - MAX: 1,81 – 1,97 MIN - MAX: 3,30 – 4,50 

    
    

MATF Pszenica  
268,75 €/t 

MATF Kukurydza  
255,00 €/t 
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Strajk rolniczy w 50 miejscach. Protestujący chcą wiedzieć ile kosztuje wyprodukowanie 

tony nawozu 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 07.02.2022 |  

- W najbliższą środę w Polsce, w prawie 50 miejscach, na ulice wyjadą rolnicy– 

zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Lublinie Michał Kołodziejczak. - 

Formy protestu będą różne – jedni będą stać i blokować drogę przez kilka godzin, ale w 

większości miejsc będą to przejazdy traktorami do miast – wyjaśniał lider Agro Unii. 

Ciągniki pojadą do miast wojewódzkich. W Wielkopolsce strajków będzie 11. W woj. 

kujawsko-pomorskim będzie ich 9, a w województwach łódzkim i lubelskim po kilka. 

Rolnicy zmuszeni są do wyjścia na drogi, bo polski rząd nie radzi sobie z obecną 

sytuacją. Czytaj dalej… 

Rolnicy siedzą na zapasach ziarna. Czekają na rozwój sytuacji 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 07.02.2022 |  

- Dynamika obrotów ziarnem na krajowym rynku zbóż ponownie osłabła. Rynkowa 

podaż ziarna ze strony rolników pozostaje mocno uszczuplona. Niepewna sytuacja 

geopolityczna na Ukrainie oraz duże wahania cen na szerszym rynku powodują 

niepewność wśród rolników, którzy w dalszym ciągu „siedzą” na bardzo dużych 

zapasach, głównie kukurydzy, ale i pszenicy – komentuje aktualną sytuację rynkową 

Izba Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Rośnie produkcja zbóż, ziarno drożeje 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 07.02.2022 | Fot. Arkadiusz Artyszak 

Sezon 2021/2022 zapowiada się dobrze pod względem produkcji zbóż. Według prognoz 

amerykańskich ekspertów globalne zbiory (bez ryżu) mogą zwiększyć się o 3 proc. do 2 

279 mln ton. Ziarno od kilku lat drożeje osiągając kolejne rekordy. 

Jak informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z 

prognozy opublikowanej przez Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) 

w styczniu światowe zapotrzebowanie na zboże prognozowane jest na 2 281 mln ton 

(+2 proc. więcej niż sezon wcześniej). Czytaj dalej… 

 

Kalinowski: Nieformalne dzierżawy ziemi - to potężny problem ustrojowy. Do kogo 

faktycznie trafiają dopłaty? 
Farmer.pl |  Autor: Iwona Dyba | 04.02.2022 | Fot. Farmer 

Jak zabezpieczyć rynek unijny przed napływem spoza UE towarów rolniczych, 

wyprodukowanych w niższych standardach? Co z uregulowaniem kwestii nieformalnych 

dzierżaw i konsekwencji, jakie mogą nieść w przyszłości dla Polski w ramach wywiązania 

się z założeń Europejskiego Zielonego Ładu? - o te kwestie pytał w swoim wystąpieniu 

Jarosław Kalinowski poseł do Parlamentu Europejskiego. Czytaj dalej… 
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FAO: Światowa produkcja pszenicy powinna wynieść prawie 776 mln ton 
Farmer.pl | Autor: JK | 04.02.2022 | Fot. Shutterstock 

W 2022 r., kiedy większość zbiorów pszenicy ozimej jest obecnie uśpionych w krajach 

półkuli północnej, przewiduje się, że globalny obszar uprawy pszenicy wzrośnie w tym 

roku tylko umiarkowanie, a wysokie koszty nakładów mogą powstrzymać większą 

ekspansję. 

W Unii Europejskiej, przy sprzyjającej pogodzie, warunki uprawy pszenicy są na ogół 

zadowalające; jednak ograniczona pokrywa śnieżna zwiększyła podatność na 

uszkodzenia spowodowane mrozem w krajach Europy Wschodniej. Wstępne wskazania 

wskazują na znikome zmiany areału rok do roku. Czytaj dalej… 

Rosja wstrzymuje eksport saletry amonowej. Ceny nawozów w Europie mogą ponownie 

wzrosnąć 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 08.02.2022 |  

Rosja, jeden z największych światowych eksporterów nawozów , nałożyła 

dwumiesięczny zakaz eksportu saletry amonowej. Mocznik i saletra amonowa to 

najczęściej stosowane na świecie nawozy azotowe. Rosyjski zakaz eksportu saletry 

amonowej, obowiązujący do 1 kwietnia, ma na celu utrzymanie większej ilości 

nawozów w kraju i kontrolę cen. Rosyjskie ograniczenia zbiegająś się z chińskim 

zakazem eksportu nawozów fosforowych, który potrwa do czerwca 2022 roku.  

Czytaj dalej… 

 

FAO podnosi prognozę światowych zbiorów pszenicy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 08.02.2022 |  

- Najnowszy raport FAO (z 03.02.2022) znacznie podnosi prognozę światowej produkcji 

pszenicy w obecnym sezonie. W stosunku do grudnia o 6 mln ton, do 775,6 mln ton, 

podniesione zostały szacunki zbiorów pszenicy. Obecny wynik jest już tylko minimalnie 

(0,5 mln ton) gorszy niż w sezonie 2020/21. Rewizja w górę prognozy w lutym wynika z 

podniesienia szacunków produkcji w Australii i w Argentynie – informuje Andrzej Bąk z 

Warszawskiej Giełdy Towarowej. Czytaj dalej… 

 

 

J.K. Ardanowski: Protesty rolników są uzasadnione, ale… 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 08.02.2022 |  

- Rolnicy mają podstawy ekonomiczne, by czuć zagrożenie. Możliwe są bankructwa 

gospodarstw. Działania rządu muszą być szybkie i radykalne – uważa były minister 

rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. 

– Rolnicy mają podstawy ekonomiczne, by czuć zagrożenie i protestować. Możliwe są 

bankructwa gospodarstw. W rolnictwie bardzo wzrosły koszty. Gospodarze dwukrotnie 

ponoszą koszty drożyzny – muszą kupować produkty, a jednocześnie są producentami 

żywności i odczuwają m.in. wzrost cen energii. Czytaj dalej… 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: kontynuacja obniżek 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 09.02.2022 |  

Dzisiaj na rynku skupu zbóż kontynuowane były spadki w cennikach. W porównaniu do 

poniedziałkowego zestawienia, przeciętne stawki spadły o kilka złotych za tonę. 

Kolejną, znaczną obniżkę zaliczył rzepak (-64,26 zł/t).  

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

09.02.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 

 

Ograniczenie o połowę stosowania środków ochrony roślin urzeczywistnia się. Bruksela 

narzuci reguły państwom członkowskim 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.02.2022 |  

Komisja Europejska chce określić swój cel redukcji stosowania środków ochrony roślin 

chemicznych o 50% w drodze rozporządzenia. Dotychczas były to jedynie słowne 

zapowiedzi, które teraz mają zostać przekute na wiążące dla europejskich rolników 

dokumenty. Jaki los zgotują nam urzędnicy z Brukseli? 

W ramach tzw. Zielonego Ładu Komisja Europejska chce zmniejszenia o połowę 

stosowania środków chemicznych w unijnym rolnictwie. Wspólnota daje sobie czas na 

realizację tego celu do 2030 r., choć dotychczas był to termin niewiążący. Czytaj dalej… 

 

Na krajowym rynku zbożowym stagnacja. Aktualnie jest notowany minimalny eksport 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.02.2022 |  

- Żyto konsumpcyjne w portach skupowane jest po 1080 zł/t, jęczmień po 1100 zł/t, a 

kukurydza paszowa po 1115-1120 zł/t. Pszenicę konsumpcyjną można sprzedać tylko na 

krajowe młyny w cenie 1240-1260 zł/t. Cena pszenicy paszowej utrzymuje poziom 

niższy średnio o 20 zł/t – informuje Renata Barczyk z PHU Start. 

Ze zbóż paszowych największym powodzeniem cieszy się kukurydza, sprzedawana w 

cenie 1080 zł/t na południu i 1100 zł/t na północy kraju. Czytaj dalej… 

 

Raport cen ze skupów: Rzepak i pszenica ponownie potaniały 
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska | 09-02-2022 | Fot. pixabay 

Aktualnie cena pszenicy konsumpcyjnej waha się od 1120 do 1250 zł/t netto, z kolei 

rzepaku od 2950 do 3300 zł/t netto. Co dzieje się na krajowym rynku zbóż? 

Miniony tydzień przyniósł ponowne spadki cen płodów rolnych - pszenica potaniała 

kilkadziesiąt złotych, rzepak natomiast nawet 100-150 zł. Po raz pierwszy od jesieni 

zeszłego roku odnotowaliśmy jego wartość poniżej 3000 zł/t. Czytaj dalej… 
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Premier Morawiecki: Drżyjcie europejscy rolnicy 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 10.02.2022 | fot. PAP/Leszek Szymański 

– Skoro polski eksport żywności wzrósł siedmiokrotnie od momentu wejścia Polski do 

UE, mimo niższych dopłat, to inne europejskie kraje mają powody do strachu przed 

konkurencją z polskimi rolnikami. Rząd robi bowiem wszystko, by te nierówne warunki 

konkurencji wyrównać – mówił Mateusz Morawiecki podczas Sejmowej Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Informacja o pracach nad Krajowym Planem Strategicznym 

była dziś jedynym tematem obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z 

udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Czytaj dalej… 

 

Już 2 marca br. będzie decyzja KE w sprawie dopłat do nawozów 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 10.02.2022 | Fot. PAP/Leszek Szymański 

2 marca br. Komisja Europejska, na bazie propozycji polskiego premiera i polskiego 

komisarza, przedstawi zestaw akceptowalnych działań państw członkowskich w sprawie 

m.in. obniżenia cen nawozów - poinformował dziś w Sejmie Janusz Wojciechowski, 

Komisarz UE ds. rolnictwa. 

- Będę zabiegał o to, aby wszystkie propozycje przedstawione przez polski rząd, przez 

Pana Premiera zostały tam uwzględnione - dodał Wojciechowski. Wymienił tu zerowy 

VAT, kwestię ETS i wyłączenia z tego systemu producentów nawozów, a także dopłaty 

do nawozów. Czytaj dalej… 

Blisko 15,92 mld zł dopłat na kontach rolników 
Farmer.pl | Autor: ARiMR/AKoz | 11.02.2022 | Fot. shutterstock 

Do 11 lutego 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 

rolnikom ok. 13,24 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ponad 2,67 mld zł w ramach 

płatności obszarowych z PROW za 2021 r. 

Według danych Agencji, w ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 

1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld 

zł. Od 18 października do 30 listopada 2021 r. wypłacane były zaliczki. Czytaj dalej… 

 

PKO BP: Dopłaty do nawozów mogłyby ograniczyć spadek plonów w 2022 r. 
Farmer.pl |  Autor: PAP | 12.02.2022 | Fot. shutterstock 

Wprowadzenie dopłat do zakupu nawozów mogłoby ograniczyć skalę spadku zużycia 

nawozów w kraju i tym samym spadku plonów w 2022 - wskazał PAP ekspert PKO 

Banku Polskiego Mariusz Dziwulski, odnosząc się do zapowiedzianych przez rząd 

wsparcia dla rolników. W czwartek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie dopłat do 

zakupu nawozów sztucznych dla rolników, apelując jednocześnie do Komisji 

Europejskiej o jak najszybsze udzielnie zgody na takie wsparcie. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Strajk rolniczy w 50 miejscach. Protestujący chcą wiedzieć ile kosztuje wyprodukowanie 

tony nawozu 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 07.02.2022 |  

- W najbliższą środę w Polsce, w prawie 50 miejscach, na ulice wyjadą rolnicy– 

zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Lublinie Michał Kołodziejczak. - 

Formy protestu będą różne – jedni będą stać i blokować drogę przez kilka godzin, ale w 

większości miejsc będą to przejazdy traktorami do miast – wyjaśniał lider Agro Unii. 

Ciągniki pojadą do miast wojewódzkich. W Wielkopolsce strajków będzie 11. W woj. 

kujawsko-pomorskim będzie ich 9, a w województwach łódzkim i lubelskim po kilka. 

Rolnicy zmuszeni są do wyjścia na drogi, bo polski rząd nie radzi sobie z obecną 

sytuacją. Polski rząd wyprowadził nas na wielki zakręt, z którego możemy wypaść. W 

środę wyjdziemy na ulice po to, żeby zmobilizować rząd do zrobienia wszystkiego co może, by nas uratować. Strajki 

kierowane są do miast, bo rolnicy chcą zwrócić uwagę mieszkańców miast na to, że problem rolników, to także 

problem ludzi w mieście. W pierwszej kolejności to dotyka nas, producentów żywności, ale w drugiej kolejności 

dotknie konsumentów, którzy będą musieli płacić horrendalne sumy za żywność. Ta inflacja nie bierze się znikąd. 

Produkcja żywności bardzo mocno spada. Jesteśmy w woj. lubelskim, gdzie hodowla świń została zamordowana przy 

bierności państwa. Nie możemy dłużej patrzeć na bezradność rządu. Nie będziemy umierać w ciszy. Nie będziemy się 

zamykać w stodołach i wieszać się tam, bądź robić cos innego. Niestety, takie przypadki zdarzają się coraz częściej w 

całym kraju. Choć duma nam nie pozwala, to sytuacja nas zmusza do wyjścia na ulice – przekonuje lider Agro Unii. 

- Sytuacja jeśli chodzi o ceny nawozów i rosnące koszty produkcji jest straszna. Nawozy są 3-4 razy droższe niż w 

tamtym roku. Według naszego rządu, sytuacja jest opanowana i stabilna, bo cena ostała na poziomie 3-4 krotnie 

wyższym niż w ubiegłym roku i nie idzie w górę. Chcemy wiedzieć jaki jest koszt produkcji nawozów przez spółki 

skarbu państwa. Chcemy wiedzieć ile na nas zarabiają – mówi Kołodziejczak, który przedstawił dziennikarzom szereg 

postulatów, a wśród nich jest odstąpienie od obecnych zapisów Zielonego Ładu. 

Zamknij > 
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Rolnicy siedzą na zapasach ziarna. Czekają na rozwój sytuacji 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 07.02.2022 |  

- Dynamika obrotów ziarnem na krajowym rynku zbóż ponownie osłabła. Rynkowa 

podaż ziarna ze strony rolników pozostaje mocno uszczuplona. Niepewna sytuacja 

geopolityczna na Ukrainie oraz duże wahania cen na szerszym rynku powodują 

niepewność wśród rolników, którzy w dalszym ciągu „siedzą” na bardzo dużych 

zapasach, głównie kukurydzy, ale i pszenicy – komentuje aktualną sytuację rynkową 

Izba Zbożowo-Paszowa. 

Więcej ziarna do sprzedaży oferują firmy handlowe. Z drugiej strony, zapotrzebowanie 

na ziarno ze strony przetwórców jest umiarkowane. Młyny wydają się być dobrze 

pokryte w surowiec na najbliższe tygodnie, stąd nie są one aktywnymi kupującymi. Zapotrzebowanie ze strony 

wytwórni pasz jest stosunkowo nieduże, co po części wynika z mniejszej produkcji pasz na początku roku. Dalszy 

rozwój sytuacji na rynku zbożowym będzie w znacznej mierze zależał od sytuacji geopolitycznej, tj. ewentualnego 

rozpoczęcia działań zbrojnych przez Rosję. Wielu rolników czeka na dalszy rozwój wydarzeń na granicy 

ukraińskorosyjskiej. Notowane w ostatnich dniach korekty cen ziarna na MATIFie wpłynęły na osłabienie cen 

oferowanych za ziarno przez przetwórców jak i eksporterów. Wzrosły natomiast ceny rzepaku, na fali ostatnich 

podwyżek na giełdzie paryskiej. 

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

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1250-1300 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1230-1300 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1000-1100 PLN/t, 

- żyto paszowe - 1000-1080 PLN/t, 

- pszenżyto - 1100-1200 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 1100-1200 PLN/t, 

- owies paszowy - 900-960 PLN/t, 

- kukurydza - 1040-1120 PLN/t, 

- rzepak - 3250-3450 PLN/t. 

Jakie ceny w portach? 

W styczniu br., eksport pszenicy drogą morską był jednym z najsłabszych od początku bieżącego sezonu i jedynie 

nieznacznie przekroczył 100 tys. ton. Jeszcze słabsze tempo eksportu tego zboża spodziewane jest w lutym br. Przy 

obecnych cenach, polska pszenica jest mało konkurencyjna na rynku światowym. Należy się natomiast spodziewać 

wzrostu eksportu kukurydzy w lutym br., w reakcji na obawy importerów o zakupy ukraińskiego ziarna. W 

porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny oferowane za ziarno z dostawą do portów osłabły, w ślad za notowaną 

w ostatnich dniach korektą cen ziarna na MATIFie. 

W końcu tygodnia, ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1280-1290 PLN/t (dostawa G/G, II-III), 

- żyto paszowe – 990-1000 PLN/t (dostawa G/G, II), 

- pszenżyto – 1080 PLN/t (dostawa GG, II), 

- kukurydza – 1110-1125 PLN/t (dostawa Sz/G/G, II). 
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Eksport zbóż na kołach na rynek niemiecki jest cały czas spowolniony i dotyczy głównie realizacji wcześniej zawartych 

kontraktów. Mało konkurencyjne ceny oferowane z dostawą do wschodnich landów czynią eksport nieopłacalnym. Z 

kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się 

następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1080-1090 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX), 

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

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

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

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Rośnie produkcja zbóż, ziarno drożeje 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 07.02.2022 | Fot. Arkadiusz Artyszak 

Sezon 2021/2022 zapowiada się dobrze pod względem produkcji zbóż. Według prognoz 

amerykańskich ekspertów globalne zbiory (bez ryżu) mogą zwiększyć się o 3 proc. do 2 

279 mln ton. Ziarno od kilku lat drożeje osiągając kolejne rekordy. 

Jak informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z 

prognozy opublikowanej przez Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) 

w styczniu światowe zapotrzebowanie na zboże prognozowane jest na 2 281 mln ton 

(+2 proc. więcej niż sezon wcześniej). 

Zapasy na koniec sezonu prawdopodobnie spadną o około 0,5 proc. do 608 mln ton. 

Zbiory pszenicy na świecie mogą być o 0,4 proc. wyższe od uzyskanych w poprzednim sezonie i wynieść blisko 779 

mln ton. Analitycy przewidują wzrost produkcji na Ukrainie (o 30 proc. do 33 mln ton), w Argentynie (o 16 proc. do 

20,5 mln ton) i UE (o 9 proc. do 139 mln ton). Spadki są prognozowane m.in.: w USA, Rosji i Kanadzie. 

W Polsce w 2021 r. (według wstępnego szacunku GUS) zbiory zbóż podstawowych z mieszankami (bez kukurydzy, 

prosa i gryki) mogły ukształtować się na poziomie 27 mln ton wobec 28,6 mln ton w 2020 r. (-5,5 proc.). A zbiory zbóż 

ogółem wyniosły 34,6 mln ton (-2,5 proc.). 

Zbiory pszenicy oszacowano na 12,1 mln ton wobec 12,7 mln ton w 2020 r.; żyta obniżyły się o 15 proc. do 2,5 mln 

ton, a pszenżyta o 12 proc. do 5,5 mln ton. Produkcja jęczmienia i owsa, podobnie jak przed rokiem, wyniosła 

odpowiednio 3 mln ton i 1,7 mln ton, zaś kukurydzy była rekordowa na poziomie ok. 7,5 mln ton wobec 6,8 mln ton 

w 2020 r. 

Jak zauważa Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ubiegły sezon minął pod znakiem pandemii 

koronowirusa i jego wpływu na gospodarkę. Na rynku zbóż skutkowało to większym popytem na produkty zbożowe, 

co przełożyło się na ceny ziarna. Dodatkowo obostrzenia covidowe spowodowały utrudnienia w transporcie i wzrost 

stawek przewozów. 

W rezultacie w efekcie pandemii, pomimo większych zbiorów zbóż w sezonie 2020/2021 ceny ziarna kształtowały się 

pod wpływem rosnącego popytu sięgając wartości nie notowane od 8 lat. Tendencja ta utrzymuje się. 

Na giełdach światowych notowania zbóż wahają się, ale ceny mają tendencję rosnące. Wiele obaw budzi możliwy 

konflikt Rosji z Ukrainą. Te dwa kraje odpowiadają za ok. 30 proc. światowego eksportu pszenicy. Wydaje się 

prawdopodobne, że dopóki nie znajdzie się dyplomatyczne rozwiązanie, sprawy wokół Ukrainy będą nadal 

powodować zmienność na rynku pszenicy. 

Ceny zbóż w Polsce podążają za światowymi i ziarno mocno drożeje od kilku miesięcy. Według danych 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w połowie stycznia pszenica konsumpcyjna 

kosztowała średnio 1 291 zł/t (+41 proc. r/r), żyto konsumpcyjne 1 124 zł/t (+77 proc.), jęczmień paszowy 1 137 zł/t 

(+56 proc.), zaś kukurydza 1 071 zł/t (+29 proc.). 

Zamknij > 
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Kalinowski: Nieformalne dzierżawy ziemi - to potężny problem ustrojowy. Do kogo 

faktycznie trafiają dopłaty? 
Farmer.pl |  Autor: Iwona Dyba | 04.02.2022 | Fot. Farmer 

Jak zabezpieczyć rynek unijny przed napływem spoza UE towarów rolniczych, 

wyprodukowanych w niższych standardach? Co z uregulowaniem kwestii nieformalnych 

dzierżaw i konsekwencji, jakie mogą nieść w przyszłości dla Polski w ramach wywiązania 

się z założeń Europejskiego Zielonego Ładu? - o te kwestie pytał w swoim wystąpieniu 

Jarosław Kalinowski poseł do Parlamentu Europejskiego. 

W trakcie senackiej debaty nt. Zielonego Ładu, Jarosław Kalinowski zwrócił uwagę na 

szereg wątpliwości i nieuregulowanych ostatecznie kwestii, które w praktyce mogą 

zagrozić pełnemu wykorzystaniu środków w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej, a 

jednocześnie utrudnić realizację celów określonych w Krajowym Planie Strategicznym.  

Jednocześnie zauważył, że nikt nie da gwarancji, że importowana do UE żywność czy płody rolne spełnią 

wyśrubowane unijne wymogi klimatyczno-środowiskowe a także zdrowotne, które muszą realizować dziś i w 

przyszłości unijni rolnicy. 

- Jak Komisja Europejska zagwarantuje, że produkty rolnicze, które docierałyby na rynek unijny z zewnątrz będą 

wypełniały tak wyśrubowane normy środowiskowe i zdrowotne, do których są zobowiązani europejscy rolnicy - pytał 

Jarosław Kalinowski poseł do Parlamentu Europejskiego. 

Kwestia rolnika aktywnego zawodowo oraz nieuregulowanych dzierżaw 

Kalinowski zauważył też, by nie bagatelizować konieczności uregulowania definicji rolnika aktywnego zawodowo. 

Tak, by pełnia unijnych funduszy była do wykorzystania przez osoby, które w praktyce zajmują się rolnictwem. 

- Mamy jeszcze kilka miesięcy, wyzwanie i te środki, które mamy. Musimy odpowiedzieć sobie, kogo wspierać tymi 

środkami - czy tych, którzy orzą i sieją czy tych, którzy pobierają dopłaty? - mówił… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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FAO: Światowa produkcja pszenicy powinna wynieść prawie 776 mln ton 
Farmer.pl | Autor: JK | 04.02.2022 | Fot. Shutterstock 

W 2022 r., kiedy większość zbiorów pszenicy ozimej jest obecnie uśpionych w krajach 

półkuli północnej, przewiduje się, że globalny obszar uprawy pszenicy wzrośnie w tym 

roku tylko umiarkowanie, a wysokie koszty nakładów mogą powstrzymać większą 

ekspansję. 

W Unii Europejskiej, przy sprzyjającej pogodzie, warunki uprawy pszenicy są na ogół 

zadowalające; jednak ograniczona pokrywa śnieżna zwiększyła podatność na 

uszkodzenia spowodowane mrozem w krajach Europy Wschodniej. Wstępne wskazania 

wskazują na znikome zmiany areału rok do roku. 

Zasiewy pszenicy rosły wraz z cenami 

Rolnicy amerykańscy zachęceni wysokimi cenami zwiększyli zasiewy pszenicy ozimej w USA drugi rok z rzędu i szacuje 

się, że stanowi ona największy areał od sześciu lat. Chociaż ekspansja obszaru poprawia ogólne perspektywy 

produkcji, duże połacie Wielkich Równin wciąż są dotknięte suszą, a prognozy wskazują na wyższe niż normalnie 

prawdopodobieństwo opadów poniżej średniej w okresie wiosennym, co osłabia perspektywy plonów 

Szacuje się, że w Rosji zasiewy pszenicy ozimej przekraczają średnią pięcioletnią. Ponadto od listopada 2021 r. 

korzystne deszcze i temperatury bliskie średniej sprzyjały dobrym perspektywom plonowania pszenicy ozimej. 

Sprzyjające warunki panują również na Ukrainie, gdzie po stosunkowo łagodnej i mokrej pogodzie w ostatnim 

kwartale 2021 r. w grudniu i styczniu pojawił się śnieg, który pomógł zahartować pszenicę i poprawić rezerwy 

wilgotności gleby na okres wiosenny. 

FAO prognozuje, że w Indiach, stymulowanych przez opłacalne ceny dla producentów, które są gwarantowane przez 

rząd, areał upraw pszenicy w 2022 r. przekroczy ubiegłoroczny wysoki poziom. 

Podobnie szacuje się, że obszar uprawy pszenicy w Pakistanie przekracza ponadprzeciętny poziom z poprzedniego 

roku, co jest spowodowane rekordowo wysokimi cenami pszenicy. 

W Chinach oceny polowe wskazują na prawie przeciętne warunki wzrostu i areał pszenicy, w tym niewielkich upraw 

jarych. Na Bliskim Wschodzie, po suchym początku sezonu, opady poprawiły się w kilku głównych krajach 

produkujących pszenicę, w tym w Iranie i Turcji. Ponieważ perspektywy w niektórych regionach są wciąż niepewne, 

potrzebne są deszcze do czasu żniw. 

Prognozy dla zbóż paszowych 

W krajach półkuli południowej większość upraw zbóż paszowych pod zbiory 2022 r. została zasiana pod koniec 2021 

r. W Argentynie i Brazylii prognozowane są rekordowe areały uprawy kukurydzy, czemu sprzyjają wysokie ceny zbóż. 

Podczas gdy susza jest prognozowana w kluczowym dla produkcji regionie środkowo-wschodnim Argentyny, co 

ogranicza perspektywy plonów, to prognozy pogodowe w Brazylii są korzystniejsze i przewiduje się, że plony 

kukurydzy będą tam bliskie średniej w 2022 r. 

W Afryce Południowej jest oczekiwane niewielkie ograniczenie areału upraw odzwierciedlając nadmierne opady 

deszczu, które opóźniły zasiewy, obfite dostawy krajowe i wysokie ceny nakładów. Rentowności prawdopodobnie 

utrzymają się jednak powyżej średniej ze względu na dotychczasowe dobre warunki pogodowe, które według 

prognoz będą się utrzymywać. 

Wykorzystanie zbóż 

Prognozuje się, że światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2021/2022, wynosząc 2,805 mld ton, wzrośnie od grudnia 

o 1,6 proc. w porównaniu z poziomem z sezonu 2020/2021, pomimo korekty w dół o 4,5 mln ton, prawie wyłącznie 

na wykorzystanie paszowe. Słabsze niż wcześniej przewidywano wykorzystanie pszenicy, jako paszy w USA ze 

względu na wysokie ceny w stosunku do innych zbóż paszowych, a Argentyna, w wyniku wyższego niż oczekiwano 
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eksportu, odpowiada za większość 1,2- mln ton korekty w dół światowego wykorzystania pszenicy w sezonie 

2021/2020, obecnie ustalona na poziomie 776 milionów ton, wciąż o 1,9 procent powyżej poziomu z sezonu 

2020/2021. Podobnie, pomimo zmniejszenia o 4,1 miliona ton, które w dużej mierze przypisuje się mniejszemu od 

grudnia zużyciu kukurydzy i sorgo na pasze.  Przewiduje się, że globalne wykorzystanie zbóż paszowych wzrośnie o 

1,3 procent w sezonie 2021/2022. 

Zapasy zbóż 

Światowe zapasy zbóż na koniec sezonu w 2022 r. wzrosły od grudnia o 2,2 mln ton do 824 mln ton, tylko 

nieznacznie poniżej poziomu z otwarcia. Globalny stosunek zapasów zbóż do wykorzystania w sezonie 2021/2022 ma 

wynieść 28,7 proc., co oznacza spadek z poziomu 29,4 proc. Po rewizji w górę w tym miesiącu o 2,8 mln ton, 

światowe zapasy pszenicy są obecnie prognozowane na poziomie zbliżonym do otwarcia, czyli na poziomie 288 mln 

ton. Pomimo koncentracji w tym miesiącu korekt w górę wśród głównych eksporterów pszenicy, a mianowicie Rosji, 

głównie z powodu wyższych szacunków produkcji, oraz USA w wyniku obniżonych oczekiwań eksportowych, zapasy 

wśród głównych eksporterów nadal się kurczą. 

Przewiduje się, że całkowite zapasy zbóż paszowych, prawie bez zmian od grudnia, nieznacznie spadną, o 0,4 

procent, w sezonie 2021/2022, w dużej mierze odzwierciedlając spadek światowych zapasów jęczmienia. Z kolei 

wzrost zapasów kukurydzy w USA i dalszy wzrost zapasów w Chinach potwierdzają oczekiwany 2,7-procentowy 

wzrost światowych zapasów kukurydzy w stosunku do poziomu z otwarcia. 

Światowy handel zbożami 

Najnowsza prognoza FAO dla światowego handlu zbożami w latach 2021/2022 mówi o rekordowych 481 mln ton, co 

oznacza wzrost o 1,0 mln ton w porównaniu z grudniem i wzrost o 0,4 proc. w porównaniu z sezonem 2020/2021. 

Przewiduje się, że światowy handel pszenicą w sezonie 2021/2022 (lipiec/czerwiec) wyniesie 193 mln ton w 

porównaniu z sezonem 2020/2021 o 2,0 procent więcej. Wzrost ten napędzany jest przez silniejszy popyt importowy 

z Bliskiego Wschodu po zmniejszonych zbiorach w kilku krajach… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Rosja wstrzymuje eksport saletry amonowej. Ceny nawozów w Europie mogą ponownie 

wzrosnąć 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 08.02.2022 |  

Rosja, jeden z największych światowych eksporterów nawozów , nałożyła 

dwumiesięczny zakaz eksportu saletry amonowej. Mocznik i saletra amonowa to 

najczęściej stosowane na świecie nawozy azotowe. Rosyjski zakaz eksportu saletry 

amonowej, obowiązujący do 1 kwietnia, ma na celu utrzymanie większej ilości 

nawozów w kraju i kontrolę cen. Rosyjskie ograniczenia zbiegająś się z chińskim 

zakazem eksportu nawozów fosforowych, który potrwa do czerwca 2022 roku.  

Rosyjski zakaz eksportu powinien wyraźnie ograniczyć światową podaż nawozów. 

Szczególnie dotknięte kryzysem nawozowym są Brazylia i Europa. Kraj Ameryki 

Południowej jest zdecydowanie największym importerem saletry amonowej z Rosji. - Znaczna część rosyjskiej saletry 

amonowej trafia również do Europy – mówi Chris Lawson, szef działu nawozów w firmie konsultingowej CRU. - To 

pogłębi ponownie niedobór nawozów w Europie, a ceny mogą ponownie wzrosnąć - mówi Lawson. Większość 

analityków szacuje, że nawet w przypadku krajów, które nie są bezpośrednimi nabywcami rosyjskiej saletry 

amonowej, zakaz eksportu prawdopodobnie spowoduje wzrost cen nawozów azotowych. 

Rosyjska inwazja na Ukrainę miałaby również istotny wpływ na rynek nawozowy. Kilka czynników, w tym sankcje, 

które zostałyby nałożone na Rosję, prawdopodobnie mocno uderzą w rynek nawozowy. Zdaniem większości 

analityków nawozowych, ewentualny konflikt w regionie Morza Czarnego znacznie zmniejszyłby perspektywy spadku 

cen nawozów w 2022 roku. 

Samuel Taylor, analityk surowców rolnych w Rabobank Research, powiedział amerykańskiemu serwisowi 

internetowemu DTN, iż „konflikt militarny miałby ogromny negatywny wpływ zarówno na światowe dostawy i ceny 

nawozów”. Wielu analityków nawozowych spodziewało się niższych cen nawozów najpóźniej w drugiej połowie 2022 

roku. Tymczasem może okazać się, że były to zbyt optymistyczne prognozy… 

Źródło: Agrarheute 
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FAO podnosi prognozę światowych zbiorów pszenicy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 08.02.2022 |  

- Najnowszy raport FAO (z 03.02.2022) znacznie podnosi prognozę światowej produkcji 

pszenicy w obecnym sezonie. W stosunku do grudnia o 6 mln ton, do 775,6 mln ton, 

podniesione zostały szacunki zbiorów pszenicy. Obecny wynik jest już tylko minimalnie 

(0,5 mln ton) gorszy niż w sezonie 2020/21. Rewizja w górę prognozy w lutym wynika z 

podniesienia szacunków produkcji w Australii i w Argentynie – informuje Andrzej Bąk z 

Warszawskiej Giełdy Towarowej.  

Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 

(FAO) oczekiwane zapasy pszenicy zostały podniesione, w stosunku do grudnia, o 

prawie 3 mln ton do 287,5 mln ton i będą zbliżone do poprzedniego sezonu. 

Prognoza światowej produkcji kukurydzy została skorygowana w górę o symboliczne 0,6 mln ton (od grudnia) do 

rekordowych 1200,3 mln ton. Będzie to wynik o 3,7% lepszy niż w poprzednim sezonie dzięki lepszym prognozom 

Australii i Argentyny. 

Zapasy kukurydzy powinny wynieść na koniec sezonu 287,5 mln ton (+0,8 mln ton od grudnia) i będą o prawie 3% 

wyższe niż w sezonie 2020/21. 

Rosną światowe zapasy zbóż 

Według FAO globalna produkcji zbóż w sezonie 2021/22 została podniesiona o 2 mln ton (w stosunku do grudnia) do 

rekordowych 2793 mln ton i pozostanie o 0,8% powyżej poprzedniego sezonu. 

Światowe zapasy ziarna zbóż na koniec tego sezonu szacowane są 824 mln ton, co oznacza wzrost o około 2 mln ton 

w porównaniu z grudniowymi szacunkami. Oznaczać to będzie także nieznaczny wzrost w skali roku. 

Źródło: FAO/ Andrzej Bąk 
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J.K. Ardanowski: Protesty rolników są uzasadnione, ale… 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 08.02.2022 |  

- Rolnicy mają podstawy ekonomiczne, by czuć zagrożenie. Możliwe są bankructwa 

gospodarstw. Działania rządu muszą być szybkie i radykalne – uważa były minister 

rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. 

– Rolnicy mają podstawy ekonomiczne, by czuć zagrożenie i protestować. Możliwe są 

bankructwa gospodarstw. W rolnictwie bardzo wzrosły koszty. Gospodarze dwukrotnie 

ponoszą koszty drożyzny – muszą kupować produkty, a jednocześnie są producentami 

żywności i odczuwają m.in. wzrost cen energii. Działania rządu muszą być szybkie i 

radykalne. Mam zaufanie do intencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Henryka 

Kowalczyka. (…) Protesty są uzasadnione, ale wydaje mi się, że nie zostały wyczerpane wszystkie drogi rozmów – 

powiedział Jan Krzysztof Ardanowski w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. 

Jesteśmy mocno skłóconym narodem 

Jak czytamy w serwisie katolickiej rozgłośni, minister Henryk Kowalczyk zapowiedział walkę o wsparcie dla rolników. 

Jak wyjaśnił, Polska oczekuje na decyzję Komisji Europejskiej ws. zgody na dopłaty do nawozów. – To niezbędne 

działania, żeby uruchomić pomoc krajową. Nawet gdybyśmy chcieli pomóc rolnikom i rząd wyasygnowałby na to 

pieniądze, to trzeba mieć na to zgodę Komisji Europejskiej. (…) Część działaczy, którzy chcą protestować, nie ukrywa 

swoich aspiracji politycznych. Nie jest to żadnym nadużyciem, ale nie można mieszać niezadowolenia oraz obaw 

rolników z chęcią wybicia swojej popularności politycznej – zaznaczył gość Radia Maryja. – Trzeba spojrzeć szerzej – 

czy nie zależy komuś na tym, by doprowadzić w Polsce do skłócenia? Jesteśmy mocno skonfliktowanym narodem – 

dodał Ardanowskiego. 

Źródło: radiomaryja.pl 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  18 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: kontynuacja obniżek 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 09.02.2022 |  

Dzisiaj na rynku skupu zbóż kontynuowane były spadki w cennikach. W porównaniu do 

poniedziałkowego zestawienia, przeciętne stawki spadły o kilka złotych za tonę. 

Kolejną, znaczną obniżkę zaliczył rzepak (-64,26 zł/t).  

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

09.02.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu. 

Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t. 

Zamknij > 
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Ograniczenie o połowę stosowania środków ochrony roślin urzeczywistnia się. Bruksela 

narzuci reguły państwom członkowskim 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.02.2022 |  

Komisja Europejska chce określić swój cel redukcji stosowania środków ochrony roślin 

chemicznych o 50% w drodze rozporządzenia. Dotychczas były to jedynie słowne 

zapowiedzi, które teraz mają zostać przekute na wiążące dla europejskich rolników 

dokumenty. Jaki los zgotują nam urzędnicy z Brukseli? 

W ramach tzw. Zielonego Ładu Komisja Europejska chce zmniejszenia o połowę 

stosowania środków chemicznych w unijnym rolnictwie. Wspólnota daje sobie czas na 

realizację tego celu do 2030 r., choć dotychczas był to termin niewiążący. Teraz władze 

w Brukseli chcą już formalnie usankcjonować ten cel. Dyrekcja Generalna UE ds. 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (GD SANTE) przygotowała projekt rozporządzenia regulującą tę kwestię, co 

powinno zobowiązać państwa członkowskie do osiągnięcia celu redukcyjnego. Rolnicy stoją przed poważnymi 

ograniczeniami i dodatkowymi obowiązkami w zakresie ochrony roślin. 

Plan zakłada ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin o 50% w całej UE do 2030 roku. Okresem 

odniesienia jest średnie stosowanie środków ochrony roślin w latach 2015-2017. 

Aby osiągnąć ogólny cel, każde państwo członkowskie powinno mieć obowiązek wyznaczenia wiążącego krajowego 

celu redukcyjnego. Cele krajowe mogą odbiegać od wyznaczonej granicy 50%, ale powinno to być jednak możliwe 

tylko w wąskich granicach do 45% i według ścisłych kryteriów. Do odstępstw mogą przyczynić się nowe agrofagi lub 

dowód na to, że stosowanie środków ochrony roślin zostało już w przeszłości ograniczone w stopniu większym niż 

średnia UE. 

Oto, co szczegółowo planuje Komisja Europejska: 

- Nowe rozporządzenie znacznie rozszerzyłoby obowiązki rejestracyjne użytkowników. Rolnik jako użytkownik 

profesjonalny powinien rejestrować i uzasadniać użycie każdego środka ochrony roślin w rejestrze elektronicznym. 

Należy ustalić odpowiedniego konsultanta. Państwa członkowskie powinny stworzyć te bazy danych na podstawie 

schematów UE. 

- Należy ściśle przestrzegać zasad zintegrowanego zarządzania szkodnikami (IPM). Każde państwo członkowskie musi 

ustanowić specyficzne dla upraw zasady zintegrowanej ochrony roślin dla wszystkich upraw głównych. 

- Rządy krajowe muszą corocznie składać Komisji Europejskiej sprawozdania z postępów w realizacji celu redukcji. 

Sprawozdania z postępów mają być publikowane w internecie. 

Stosowanie środków ochrony roślin powinno być zakazane na obszarach wrażliwych, takich jak Natura 2000 i inne 

obszary chronione, a także na terenach zieleni miejskiej. Oficjalne zwolnienia powinny być możliwe przez 

ograniczony czas na pisemny wniosek, jeżeli nie jest dostępna alternatywa o niższym ryzyku. 

Użytkownik powinien zapowiedzieć opryski za specjalnym zezwoleniem za pomocą tablic informacyjnych na skraju 

pola. Opryskiwacze ochrony roślin powinny być poddawane przeglądowi technicznemu co trzy lata. 

Radykalne metody narzucania prawa 

W krótkim rozdziale poświęconym ocenie skutków nowego rozporządzenia Komisja Europejska wymienia negatywne 

skutki własnej propozycji. Bruksela przyznaje, że w UE wzrosłyby koszty produkcji rolnej. Podane powody to bardziej 

rygorystyczne i szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji, niższe zyski i dodatkowe koszty wynikające z 

korzystania z usług konsultantów. Konsumenci musieliby dostosować się do wyższych cen żywności. Przywóz 

żywności z krajów trzecich, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy, może wzrosnąć. DG SANTE sugeruje, 

że państwa członkowskie mogłyby złagodzić niektóre z tych skutków poprzez zachęty finansowe lub płatności 

kompensacyjne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 
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W swoim projekcie Komisja używa najkrótszej i najbardziej radykalnej ścieżki w prawodawstwie. W przeciwieństwie 

do obowiązującej obecnie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (2009/128), 

rozporządzenie nie musi być najpierw transferowane do prawa krajowego, ale ma zastosowanie bezpośrednio w 

państwach członkowskich. Według władz Brukseli jest to konieczne. Obecna dyrektywa została wdrożona przez kraje 

UE w bardzo różny sposób i nie jest egzekwowana jednolicie. Potwierdził to raport Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego.Komisja chce trzymać państwa członkowskie „na krótkiej smyczy”. Ci, którzy nie ustalają 

krajowego celu redukcyjnego, powinni automatycznie podlegać redukcji o 50%. 

Wewnętrzny projekt KE ma zostać oficjalnie przedstawiony 23 marca wraz z dużym „pakietem ochrony przyrody”.  

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Na krajowym rynku zbożowym stagnacja. Aktualnie jest notowany minimalny eksport 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.02.2022 |  

- Żyto konsumpcyjne w portach skupowane jest po 1080 zł/t, jęczmień po 1100 zł/t, a 

kukurydza paszowa po 1115-1120 zł/t. Pszenicę konsumpcyjną można sprzedać tylko na 

krajowe młyny w cenie 1240-1260 zł/t. Cena pszenicy paszowej utrzymuje poziom 

niższy średnio o 20 zł/t – informuje Renata Barczyk z PHU Start. 

Ze zbóż paszowych największym powodzeniem cieszy się kukurydza, sprzedawana w 

cenie 1080 zł/t na południu i 1100 zł/t na północy kraju. Wczoraj za  rzepak oferowano 

cenę w przedziale 3240-3280 zł/t za dostawy w lutym 2022 i 2700-2730 zł/t za rzepak 

ze zbiorów 2022. W tym czasie jednak rzepak na giełdzie Matif spadł o 24 EUR/t, więc 

poziom cen tego towaru będzie niższy. 

Poniżej cenniki podane przez Renatę Barczyk: 

 

Zamknij > 
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Raport cen ze skupów: Rzepak i pszenica ponownie potaniały 
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska | 09-02-2022 | Fot. pixabay 

Aktualnie cena pszenicy konsumpcyjnej waha się od 1120 do 1250 zł/t netto, z kolei 

rzepaku od 2950 do 3300 zł/t netto. Co dzieje się na krajowym rynku zbóż? 

Miniony tydzień przyniósł ponowne spadki cen płodów rolnych - pszenica potaniała 

kilkadziesiąt złotych, rzepak natomiast nawet 100-150 zł. Po raz pierwszy od jesieni 

zeszłego roku odnotowaliśmy jego wartość poniżej 3000 zł/t. 

Jak udało nam się dowiedzieć od przedstawicieli skupów, w związku ze spadkami cen, 

rolnicy chętniej sprzedają swoje zboża w obawie przed dalszymi spadkami. I tu pojawia 

się problem, ponieważ, jak twierdzą pośrednicy, brakuje kupujących i z tego względu 

kilka przedsiębiorstw nie ma nawet swojego cennika. Przetwórnie pasz oraz młyny w dużej części są zaopatrzone na 

2-3 miesiące do przodu i wstrzymały skup poszczególnych gatunków. Na zachodzie kraju pojawił się problem 

szkodników przechowalniczych, które psują jakość dostarczanego ziarna. Jeden z punktów przedstawił już ceny 

kontraktów na nowe zbiory - proponowana zapłata za tonę pszenicy konsumpcyjnej to 1100 zł netto a rzepaku 2500 

zł. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen płodów rolnych z 9 lutego 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t 

netto (na podstawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 1250. 

Osadkowski S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 1180, 

- pszenica paszowa – 1160, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1000, 

- kukurydza sucha – 940. 

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus 

- pszenica paszowa – 1230, 

- pszenżyto – 1150, 

- jęczmień paszowy – 1100. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 1250, 

- żyto konsumpcyjne – 1000, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1020. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna – 1200- 1210; nowy zbiór - 1100, 

- pszenica paszowa – 1170, 

- pszenżyto – 975; nowy zbiór - 845, 

- żyto paszowe – 900, 
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- żyto konsumpcyjne -920-930; nowy zbiór - 770, 

- jęczmień paszowy – 975, 

- rzepak – 3150; nowy zbiór 2500, 

- kukurydza sucha – 1050, 

- owies – 775, 

- groch – 1250, 

- bobik – 1250, 

- łubin – 1250. 

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach 

- pszenica konsumpcyjna – 1200, 

- pszenica paszowa – 1100, 

- pszenżyto – 1000, 

- żyto paszowe – 920, 

- żyto konsumpcyjne – 1000, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1000, 

- jęczmień paszowy – 980, 

- rzepak - 2950. 

Agrito 

- pszenica konsumpcyjna – 1180, 

- pszenica paszowa – 1150, 

- pszenżyto – 1030, 

- żyto paszowe – 900, 

- żyto konsumpcyjne – 940, 

- jęczmień paszowy – 1030, 

- rzepak – 3050, 

- kukurydza sucha – 1020, 

- owies – 850. 

AgroAs 

- pszenica konsumpcyjna – 1200, 

- pszenica paszowa – 1160, 

- pszenżyto – 1100, 

- żyto paszowe – 960, 

- żyto konsumpcyjne – 990, 
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- jęczmień konsumpcja – 1080, 

- jęczmień paszowy – 1050, 

- rzepak – 3180, 

- kukurydza sucha – 1020, 

- owies – 840, 

- groch - 1050… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/raport-cen-ze-skupow-rzepak-i-pszenica-ponownie-potanialy,115842.html
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Premier Morawiecki: Drżyjcie europejscy rolnicy 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 10.02.2022 | fot. PAP/Leszek Szymański 

– Skoro polski eksport żywności wzrósł siedmiokrotnie od momentu wejścia Polski do 

UE, mimo niższych dopłat, to inne europejskie kraje mają powody do strachu przed 

konkurencją z polskimi rolnikami. Rząd robi bowiem wszystko, by te nierówne warunki 

konkurencji wyrównać – mówił Mateusz Morawiecki podczas Sejmowej Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Informacja o pracach nad Krajowym Planem Strategicznym była dziś jedynym tematem 

obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z udziałem premiera Mateusza 

Morawieckiego. 

– Mówię wprost: niech się boją europejscy rolnicy. Polski eksport żywności wzrósł siedmiokrotnie od momentu 

wstąpienia Polski do UE, pomimo niższych dopłat do hektara i nierównych warunków konkurencji. My gwarantujemy 

teraz, że również z pomocą środków krajowych, będziemy zapobiegać dotychczasowej dyskryminacji i dla 95, a 

nawet 97 procent rolników wyrównamy, a nawet podniesiemy średnia unijną wsparcia, nawet o 100 proc. – 

powiedział na posiedzeniu komisji premier Morawiecki. - To będzie coś, na co rolnicy czekali długo. To będzie coś, co 

wyrówna warunki konkurencji względem rolników niemieckich, francuskich austriackich, czy innych. I będziemy ten 

program dopłat wzmacniać i rozwijać – dodał.  

Premier przyznał w wystąpieniu, że czasy są szczególne, bo choć zima to spokój na polach, ale w sercach rolników 

gości niepokój. 

– Żyjemy w okolicznościach huśtawki cenowej i inflacyjnej, która została niejako "wstrzyknięta" naszej gospodarce, 

tak ze wschodu jak i zachodu. Z zachodu mamy bardzo wysokie ceny emisji CO2, podbijające ceny energii. Ze 

wschodu przyszły horrendalne ceny gazu, skutkujące dla rolników niewyobrażalnymi podwyżkami cen nawozów – 

stwierdził Mateusz Morawiecki. 

Premier przyznał, że dotychczasowe działania rządu, tzn. obniżka VAT na nawozy, nie odegrały znaczącej roli, 

szczególnie w przypadku gospodarstw będących płatnikiem podatku VAT. Sytuację poprawić jednak mogą dla 

wszystkich rolników planowane dopłaty do zakupu nawozów. Morawiecki zaapelował do Komisji Europejskiej o jak 

najszybsze wyrażenie zgody na ten wniosek polskiego rządu. Stwierdził, że komisarz UE ds. rolnictwa Janusz 

Wojciechowski, jest niejako ambasadorem tego programu i wspiera działania rządu. 

Szef rządu mówił także o zaawansowanych pracach nad uruchomieniem nowego i skutecznego systemu ubezpieczeń 

rolnych z wydatnym wsparciem Skarbu Państwa. Dzięki niemu, gdy przyjdzie kolejna susza, rolnicy będą 

zabezpieczeni, a rząd gotowy do udzielania pomocy. 

Premier odniósł się również do trudnej sytuacji na rynku trzody. Wyraził nadzieję, że ze wsparciem 

parlamentarzystów dla odpowiednich ustawowych regulacji, uda się wreszcie doprowadzić do skutecznej redukcji 

populacji dzików i opanowania zagrożenia ASF. Opracowane przez rząd programy wsparcia, jak dopłaty do loch, 

pozwolą zaś na odbudowę pogłowia trzody. Sporo miejsca w swoim wystąpieniu Morawiecki poświęcił kwestii 

przetwórstwa rolno-spożywczego. Jak stwierdził, w ciągu 30 lat poprzednie ekipy rządzące doprowadziły do 

całkowitej wyprzedaży polskich zakładów i dziś polski przemysł przetwórczy znajduje się głównie w rękach 

zagranicznego kapitału. 

– Przemysł przetwórczy musi zostać odtworzony w polskich rękach – powiedział Morawiecki, i argumentował: "po to, 

by skrócić drogę od pola do stołu, by tak jak teraz na pracy rolnika nie zarabiał jedynie ten, który nakleja metki na 

produktach spożywczych"… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/premier-morawiecki-drzyjcie-europejscy-rolnicy,115864.html
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Już 2 marca br. będzie decyzja KE w sprawie dopłat do nawozów 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 10.02.2022 | Fot. PAP/Leszek Szymański 

2 marca br. Komisja Europejska, na bazie propozycji polskiego premiera i polskiego 

komisarza, przedstawi zestaw akceptowalnych działań państw członkowskich w sprawie 

m.in. obniżenia cen nawozów - poinformował dziś w Sejmie Janusz Wojciechowski, 

Komisarz UE ds. rolnictwa. 

- Będę zabiegał o to, aby wszystkie propozycje przedstawione przez polski rząd, przez 

Pana Premiera zostały tam uwzględnione - dodał Wojciechowski. 

Wymienił tu zerowy VAT, kwestię ETS i wyłączenia z tego systemu producentów 

nawozów, a także dopłaty do nawozów. 

- Wierzę w to głęboko, że dzięki polskiej inicjatywie będzie to rozwiązanie dobre dla rolników w całej Unii 

Europejskiej - podkreślił w czasie dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zamknij > 
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Blisko 15,92 mld zł dopłat na kontach rolników 
Farmer.pl | Autor: ARiMR/AKoz | 11.02.2022 | Fot. shutterstock 

Do 11 lutego 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 

rolnikom ok. 13,24 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ponad 2,67 mld zł w ramach 

płatności obszarowych z PROW za 2021 r. 

Według danych Agencji, w ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 

1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld 

zł. 

Od 18 października do 30 listopada 2021 r. wypłacane były zaliczki. W tym okresie do 

1,21 mln rolników trafiły dopłaty bezpośrednie w kwocie ok. 9,88 mld zł, a ponad 858 

tys. otrzymało 2,21 mld zł w postaci płatności obszarowych z PROW. 

1 grudnia 2021 r. rozpoczął się proces przekazywania płatności końcowych – jest na to czas do 30 czerwca 2022 r. 

W sumie - do 11 lutego 2022 r. ARiMR wypłaciła rolnikom ok. 13,24 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ponad 2,67 

mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r. 

Agencja zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by wszystkie środki znalazły się na kontach bankowych jak 

najszybciej… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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PKO BP: Dopłaty do nawozów mogłyby ograniczyć spadek plonów w 2022 r. 
Farmer.pl |  Autor: PAP | 12.02.2022 | Fot. shutterstock 

Wprowadzenie dopłat do zakupu nawozów mogłoby ograniczyć skalę spadku zużycia 

nawozów w kraju i tym samym spadku plonów w 2022 - wskazał PAP ekspert PKO 

Banku Polskiego Mariusz Dziwulski, odnosząc się do zapowiedzianych przez rząd 

wsparcia dla rolników. 

W czwartek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, premier 

Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie dopłat do zakupu nawozów 

sztucznych dla rolników, apelując jednocześnie do Komisji Europejskiej o jak najszybsze 

udzielnie zgody na takie wsparcie. 

Zapytany o efekty takiej operacji, ekspert PKO BP zauważył, że choć ceny produktów rolnych wzrosły w 2022 roku do 

rekordowych poziomów, to nie rekompensują wzrostu cen nawozów. Przypomniał, że w wyniku wzrostu cen gazu, 

nawozy podrożały nawet o 400 proc., co w znaczący sposób wpłynie na ich zużycie, co z kolei spowoduje spadek 

tegorocznych plonów. 

Powołując się na badania koniunktury w rolnictwie prowadzonych przez SGH, ekspert wskazał, że już w IV kw. 2021 

roku zakupy nawozów zmalały do poziomu nienotowanego od 2009 r. - Wprowadzenie dopłat do zakupu nawozów 

mogłoby ograniczyć skalę spadku ich zużycia w kraju i tym samym spadku plonów w 2022 - powiedział Dziwulski. 

Dodał, że działanie to poprawiłoby sytuację rolników, jednak - jak zauważył - jego wpływ na ceny żywności nie byłby 

"aż tak znaczący". - Ceny produktów rolnych, np. zbóż, w zdecydowanej większości podlegają tendencjom globalnym. 

Zmiany na rynku krajowym mają mniejsze znaczenie - wyjaśnił. Dodał, że dopłaty do nawozów, mogą natomiast 

stanowić potencjał do złagodzenia wzrostów cen owoców i warzyw, których Polska jest ważnym producentem i 

eksporterem w skali UE i świata… 

Link do pełnego artykułu 
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