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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 21 lutego 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 175,63  Średnia cena zł/t: 974,38  Średnia cena zł/t: 1 027,69  Średnia cena zł/t: 835,00  

MIN - MAX: 1 130,00 - 1 230,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 080,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 350,00  MIN - MAX: 750,00 - 1 020,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 126,85  Średnia cena zł/t: 922,95  Średnia cena zł/t: 1 014,79  Średnia cena zł/t: 999,77  

MIN - MAX: 1 050,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 840,00 - 1 060,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 100,00  MIN - MAX: 890,00 - 1 100,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 364,00  Średnia cena zł/t: 1 295,00  Średnia cena zł/t: 1 336,11  Średnia cena zł/t: 1 262,50  

MIN - MAX: 1 150,00 - 1 650,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 440,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 550,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 400,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 158,41  Średnia cena zł/t: 1 008,24  Średnia cena zł/l: 1,88 Średnia cena zł/kg: 3,94 

MIN - MAX: 2 870,00 - 3 380,00  MIN - MAX: 940,00 - 1 090,00  MIN - MAX: 1,81 – 1,97 MIN - MAX: 3,40 – 4,50 

    
    

MATF Pszenica  
271,75 €/t 

MATF Kukurydza  
254,00 €/t 
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Komisja Europejska ostrzega przed paraliżem w dostawach nawozów azotowych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.02.2022 |  

W związku z utrzymującymi się wysokimi cenami nawozów azotowych, Komisja 

Europejska dostrzega ryzyko wystąpienia wiosną „wąskich gardeł” w dostawach z 

powodu problemów logistycznych. Wielu rolników może otrzymać towar ze sporym 

opóźnieniem. Dla zastępcy dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa 

(DG AGRI) w Komisji Europejskiej Michaela Scannella „największym zmartwieniem” jest 

w tej chwili to, że rolnicy zbyt długo czekają z zamówieniem nawozów azotowych ze 

względu na wysokie koszty. Czytaj dalej… 

 

Większość rolników wstrzymuje się ze sprzedażą ziarna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.02.2022 |  

- Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu pozostaje 

umiarkowany. Na rynku notuje się rozbieżności w cenach żądanych za zboża przez 

rolników, a cenach oferowanych za ziarno, co ogranicza liczbę zawieranych transakcji. 

Sprzedającymi ziarno w dalszym ciągu przede wszystkim firmy handlowe, a nie rolnicy – 

informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Większość rolników wstrzymuje się ze sprzedażą 

ziarna, czekając na dalszy bieg wydarzeń na granicy ukraińsko-rosyjskiej oraz działania 

rządu w kwestii ewentualnych dopłat do nawozów. Czytaj dalej… 

 

Kowalczyk: Dochód z dzierżawy gruntów pod produkcję rolną jest zwolniony z podatku 
Farmer.pl | Autor: PAP | 10.02.2022 | Fot. PAP/Leszek Szymański 

Dochód z dzierżawy gruntów rolnych przeznaczonych pod produkcję rolną nie jest 

opodatkowany - podkreślił w czwartek wicepremier Henryk Kowalczyk, jednocześnie 

zachęcając do formalizacji umów dzierżaw przez rolników. 

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który uczestniczył w czwartkowym 

posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa podkreślał, że będzie proponował mocne 

wsparcie dla formalizowania umów dzierżaw. Czytaj dalej… 

 

Pierwsza dawka azotu tuż za rogiem 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 15.02.2022 |  

Zbliża się termin, kiedy rolnicy zgodnie z przepisami mogą ruszyć z nawożeniem 

azotowym. Pierwsza dawka azotu jest dla roślin najważniejsza, a więc jej wysokość oraz 

nawóz w jakim zostanie dostarczona nie może być przypadkowa. Powinna być zależna 

także od naszych dalszych planów nawożenia i na tej podstawie dobrać odpowiednią 

strategię. Czy sypanie jednej dawki azotu ma sens? Czytaj dalej… 
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Bayer ma problemy z produkcją glifosatu. Czy czeka nas eskalacja kryzysu na rynku 

środków ochrony roślin? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.02.2022 |  

Firma Bayer ostrzega przed możliwymi ograniczeniami w dostawach glifosatu. 

Niemiecki koncern napisał do klientów, że brakuje surowca, ponieważ jeden z 

kluczowych dostawców firmy zmaga się z awarią w swoich zakładach, co doprowadziło 

do znacznego obniżenia tempa produkcji. Ta sytuacja w sposób znaczący wpływa na 

zdolność Bayera do dostarczania glifosatu i produktów zawierających glifosat. 

Przedstawiciele firmy piszą we wspomnianej korespondencji o sile wyższej, co zwalnia 

koncern z jej zobowiązań umownych wobec swoich klientów bez ponoszenia kar. Czytaj 

dalej… 

Chiny zacieśniają współpracę z Putinem. Kupią więcej rosyjskiego zboża 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.02.2022 |  

Chiny, drugi największy klient Unii Europejskiej na zakupy pszenicy, będą zamawiać 

więcej zbóż z Rosji. To efekt porozumienia pomiędzy prezydentami obu mocarstw, 

które zostało zawarte podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Spór o strefy wpływów 

między Zachodem a Rosją się nasila, czego dowodem na to jest koncentracja wojsk 

rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Na razie trwają zabiegi dyplomatyczne w ramach 

których obie strony "prężą muskuły". Zachód straszy Rosję nałożeniem embarga na 

handel, w tym dokończenie projektu "Nord Stream II". Czytaj dalej… 

 

DIR: łatwo udokumentować, kto faktycznie jest rolnikiem 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 15.02.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Dolnośląska Izba Rolnicza sprzeciwia się proponowanej definicji aktywnego rolnika w 

Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027. Rolniczy samorząd w przyjętym 

stanowisku podkreślił wnoszenie uwag na każdym etapie prac nad tym dokumentem, 

które nie zostały ujęte w kolejnych opracowaniach. "Niezrozumiałym dla nas jest, 

dlaczego strategiczny dokument, który tworzy polski rząd, w swojej treści nie jest ciągle 

zgodny z Konstytucją RP, która wskazuje wyraźnie, że w naszym ustroju za 

gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwa o powierzchni do 300 ha. Czytaj dalej… 

 

Wysiejesz azot przed 1 marca - zapłacisz karę 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 15.02.2022 | Fot. shutterstock 

Rolnicy w wielu miejscach w Polsce, gdyby mogli, już dziś wyjechaliby w pole siać azot. 

Ale niestety - nie w  tym roku. Trzeba czekać do 1 marca. Kary za stosowanie azotu poza 

wyznaczonym terminem mogą być naprawdę dotkliwe 

Regulacje dotyczące stosowania nawozów zarówno naturalnych, np. gnojowicy jak i 

sztucznych zawierających azot opisane są w tzw. dyrektywie azotanowej. Przepisy jako 

początkowy termin stosowania azotu podają 1 marca. Czytaj dalej… 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki nadal spadają 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 16.02.2022 |  

Nasze dzisiejsze notowania zdominowały obniżki cen zbóż. Spadki średnich stawek nie 

przekraczały 8 zł/t. Jedynie pszenica konsumpcyjna zaliczyła minimalną podwyżkę w 

porównaniu do poniedziałkowego zestawienia.  

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

16.02.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco: Czytaj dalej… 

 

Platforma Żywnościowa przeistoczyła się w Giełdowy Rynek Rolny. W 2021 r. zawarto 47 

transakcji 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.02.2022 |  

W 2020 roku została uruchomiona Platforma Żywnościowa jako zorganizowany i 

regulowany rynek kontraktów typu SPOT dla produktów rolno-spożywczych. Platforma 

Żywnościowa miała być nowoczesnym i powszechnym narzędziem w obrocie dużymi 

partiami produkcji rolnej. Aktualnie Platforma w pierwotnej formie już nie istnieje, ale 

funkcjonuje jako wyodrębniony segment Rynku Towarów Giełdowych TGE. Stronę 

podażową miały tworzyć duże gospodarstwa rolne, grupy producenckie, a także 

mniejsze gospodarstwa. Przy tworzeniu Platformy Żywnościowej w Polsce korzystano z 

najlepszych europejskich wzorów – francuskich i holenderskich. Czytaj dalej… 

Nowa płatność dla rolników. Wyniesie 838 zł za hektar 
CenyRolnicze.pl | Redakcja | 19 luty 2022 09:12 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzić w bieżącym roku nowe 

pakiety w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym wspierające rolników 

gospodarujących na trwałych użytkach zielonych. Pierwszym jest pakiet 8. - 

Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk. Jego celem jest powstrzymanie intensyfikacji 

jak i zaprzestania użytkowania łąk i pastwisk, co bezpośrednio zagraża bioróżnorodności 

i krajobrazowi obszarów wiejskich. Planuje się, że będzie to zobowiązanie roczne – 

informuje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Czytaj dalej… 

 

Program azotanowy do poprawki. Czy zostanie uwzględniony głos rolników? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.02.2022 |  

– Prace nad przeglądem programu azotanowego już się rozpoczęły, a w dniu 31 stycznia 

br. została zawarta umowa z wykonawcą, którego zadaniem będzie m.in. wykonanie 

szeregu ekspertyz stanowiących podstawę do przeprowadzenia aktualizacji programu – 

informuje resort infrastruktury. Pod koniec stycznia Polski Związek Producentów Roślin 

Zbożowych zwrócił się do resortu infrastruktury z prośbą o udzielenie szczegółowych 

informacji w sprawie planowanego przeglądu i aktualizacji przepisów programu 

azotanowego. Czytaj dalej… 
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Dobrzyńska: Chcemy sprowadzić ambitne cele redukcji pestycydów do akceptowalnego 

poziomu 
Farmer.pl |  Autor: Iwona Dyba | 16.02.2022 | Fot. PTWP 

Naszym celem na poziomie kraju jest zabezpieczenie produkcji rolniczej. Będziemy o to 

walczyć i na poziomie planu strategicznego ale i legislacji unijnej, o którą się obawiamy, 

że może być bardzo ambitna. Natomiast, będziemy starać się, by sprowadzać ją na 

poziom, który jest dla nas akceptowalny. Tak, by utrzymać konkurencyjność produkcji 

rolniczej i zapewnienie konsumentom towarów za rozsądną cenę - mówiła Nina 

Dobrzyńska z MRiRW podczas 62. Sesji Naukowej IOR-PIB. Czytaj dalej… 

 

 

Kiedy decyzja o dopłatach do nawozów? Kto dostanie? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.02.2022 |  

Już na początku marca Komisja Europejska poinformuje czy daje zielone światło 

polskiemu rządowi na udzielnie pomocy finansowej do zakupionych nawozów. 

Tymczasem do rolników docierają informacje, że o ile dopłaty zostaną uruchomione, to 

mają dotyczyć tylko osób, które zakupiły nawozy po pierwszym listopada 2021.  Do biur 

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wpływają liczne zapytania i wnioski w sprawie 

pomocy finansowej do zakupionych nawozów mineralnych. Z informacji 

ogólnodostępnych, pomoc ma dotyczyć tylko rolników, którzy zakupili nawozy po 

pierwszym listopada 2021. Czytaj dalej… 

MRiRW: w tym roku nie będzie zmiany terminu wysiewu nawozów azotowych 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 17.02.2022 | Fot. Arkadiusz Artyszak 

Ministerstwo rolnictwa nie przewiduje w tym roku zmiany terminu wysiewów nawozów 

azotowych. Nawozy będzie można stosować zgodnie z unijnymi zaleceniami od 1 

marca. Rolnicy w różnych częściach Polski domagają się od resortu wydania zgody na 

wcześniejsze stosowanie nawozów azotowych. Ze względu na dodatnie temperatury, w 

cieplejszych regionach kraju, ruszyła już wegetacja rzepaku. Wniosek w tej sprawie do 

ministra wystosowała m.in. Dolnośląska Izba Rolnicza oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych 

(KRIR). Czytaj dalej… 

 

NIK zbada, czy KOWR prawidłowo dzierżawił i sprzedawał państwową ziemię 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 18.02.2022 | Fot. pixabay 

W planie pracy NIK na bieżący rok zapisano szeroką kontrolę działalności samego 

KOWR, ale też zarządzanych przez Ośrodek spółek hodowli roślin i zwierząt. NIK przyjrzy 

się też ARiMR w kontekście informatyzacji, a także zajmie się tematem zwalczania ASF. 

Jak wynika z planu pracy NIK na 2022 r., Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Izby 

zaprojektował na ten rok cztery ważne kontrole. Na I i II kwartał przewidziano kontrolę 

dotyczącą działalności spółek hodowli roślin i zwierząt nadzorowanych przez Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w latach 2017-2021. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Komisja Europejska ostrzega przed paraliżem w dostawach nawozów azotowych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.02.2022 |  

W związku z utrzymującymi się wysokimi cenami nawozów azotowych, Komisja 

Europejska dostrzega ryzyko wystąpienia wiosną „wąskich gardeł” w dostawach z 

powodu problemów logistycznych. Wielu rolników może otrzymać towar ze sporym 

opóźnieniem. 

Dla zastępcy dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa (DG AGRI) w 

Komisji Europejskiej Michaela Scannella „największym zmartwieniem” jest w tej chwili 

to, że rolnicy zbyt długo czekają z zamówieniem nawozów azotowych ze względu na 

wysokie koszty.  Według irlandzkiego urzędnika KE, głównym powodem trudnej sytuacji 

w tej branży jest nadmierne uzależnienie się Unii Europejskiej od paliw kopalnych do produkcji nawozów azotowych. 

Istniejąca zależność od importu potażu i fosforu mocno komplikuje sytuację. 

Scannell podkreślił, że chociaż Komisja oczekuje obecnie, że produkcja zboża w UE wzrośnie o ponad 3% w 

porównaniu z 2021 r., ważne jest aby uważnie przyglądać się kwestii bezpieczeństwa żywnościowego. 

Unijny polityk Peter Jahr stwierdził, że dostępność nawozów we właściwym czasie jest nieodzowną częścią 

bezpiecznego zaopatrzenia w żywność. Dlatego Komisja Europejska musi teraz podjąć właściwe kroki, aby w średnim 

i długim okresie zabezpieczyć energię do produkcji nawozów lub w większym stopniu polegać na energii odnawialnej. 

Zmniejszyłoby to również „zależność geostrategiczną” UE. 

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Nawozów (Fertilizers Europe), Andreas Steinbüchler, zgodził się z oceną 

Scannella, że wiosną mogą wystąpić tak duże szczyty popytu ze strony rolnictwa, że nie wszyscy klienci będą 

zaopatrzeni na czas. Sytuację utrudnia obecnie tlący się kryzys na Ukrainie oraz ryzyko ograniczonych dostaw 

rosyjskiego gazu ziemnego do UE. 

Zamknij > 
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Większość rolników wstrzymuje się ze sprzedażą ziarna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.02.2022 |  

- Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu pozostaje 

umiarkowany. Na rynku notuje się rozbieżności w cenach żądanych za zboża przez 

rolników, a cenach oferowanych za ziarno, co ogranicza liczbę zawieranych transakcji. 

Sprzedającymi ziarno w dalszym ciągu przede wszystkim firmy handlowe, a nie rolnicy – 

informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

Większość rolników wstrzymuje się ze sprzedażą ziarna, czekając na dalszy bieg 

wydarzeń na granicy ukraińsko-rosyjskiej oraz działania rządu w kwestii ewentualnych 

dopłat do nawozów. Rozpoczęcie działań militarnych przez Rosję na Ukrainie z 

pewnością umocniłoby ceny ziarna na rynkach w krótkim okresie. Zakupy ziarna realizowane przez wytwórnie pasz i 

młyny są 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. W związku z uszczuploną rynkową podażą, cały czas trudno kupić większe 

partie ziarna. 

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

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1200-1280 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1180-1260 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1000-1100 

- żyto paszowe - 980-1060 PLN/t, 

- pszenżyto - 1050-1140 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 1050-1150 PLN/t, 

- owies paszowy - 880-960 PLN/t, 

- kukurydza - 1040-1100 PLN/t, 

- rzepak - 3250-3350 PLN/t. 

Jakie ceny w portach? 

W styczniu 2022 roku, eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł około 203 tys. ton wobec 278 tys. ton 

wywiezionych w grudniu 2021 roku oraz 538 tys. ton wyeksportowanych w styczniu 2021 roku. Z tej wielkości, w 

styczniu 2022 roku eksport pszenicy wyniósł ponad 110 tys. ton, żyta – 8 tys. ton, jęczmienia - 5 tys. ton, owsa – 1 

tys. ton, a kukurydzy – 80 tys. ton. Z kolei, w styczniu 2022 eksport rzepaku drogą morską nie wystąpił, ale import 

rzepaku wyniósł około 13 tys. ton. 

Jeszcze słabsze tempo eksportu pszenicy spodziewane jest w lutym br. Przy obecnych cenach, polska pszenica jest 

mało konkurencyjna na rynku światowym. Niewiele nowych kontraktów eksportowych może wpłynąć na utrzymanie 

powolnego tempa eksportu zbóż z kraju w najbliższych tygodniach sezonu. 

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

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1240-1250 PLN/t (dostawa G/G, II-III), 

- żyto paszowe – 970-980 PLN/t (dostawa G/G, II), 

- pszenżyto – 1050-1060 PLN/t (dostawa GG, II), 

- kukurydza – 1110-1110 PLN/t (dostawa 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) – 1100-1110 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX), 

- żyto paszowe – 860 PLN/t (dostawa G/G,VIII/IX), 

- pszenżyto – 960 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- kukurydza – 990-1000 PLN/t (dostawa G/G, X/XI). 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Kowalczyk: Dochód z dzierżawy gruntów pod produkcję rolną jest zwolniony z podatku 
Farmer.pl | Autor: PAP | 10.02.2022 | Fot. PAP/Leszek Szymański 

Dochód z dzierżawy gruntów rolnych przeznaczonych pod produkcję rolną nie jest 

opodatkowany - podkreślił w czwartek wicepremier Henryk Kowalczyk, jednocześnie 

zachęcając do formalizacji umów dzierżaw przez rolników. 

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który uczestniczył w czwartkowym 

posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa podkreślał, że będzie proponował mocne 

wsparcie dla formalizowania umów dzierżaw. 

Kowalczyk w ten sposób nawiązał do definicji aktywnego rolnika, jaka się znalazła w 

Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Przyznał, że ten aspekt budzi dyskusje i napotyka na opór. 

Według ministra jednym rozwiązań jest formalizacja umów dzierżaw oraz ubezpieczenia upraw. Przypomniał, że 

dochód z dzierżawy gruntów rolnych jest zwolniony z podatku. - Będę proponował bardzo mocne wsparcie dla umów 

dzierżaw, do formalizowania umów dzierżaw (...) Niektórzy rolnicy się obawiają, że jak podpiszą umowę dzierżawy, 

że może grozić im podatek dochodowy. Jak będzie trzeba, wprost takie zdanie można wpisać w ustawie, chociaż ono 

wynika z innych przepisów. Dochód z dzierżawy gruntów rolnych przeznaczonych na użytkowanie rolnicze nie 

podlega opodatkowaniu - przypomniał. 

Kowalczyk podkreślił, że dzięki większym środkom w tym roku "jesteśmy w stanie ubezpieczyć wszystkie uprawy" z 

tytułu dopłat do 65 proc. do składki rolnika. - Przy ubezpieczeniach ta umowa dzierżawy będzie istotna. Trudno 

wymagać, żeby właściciel ubezpieczał cudze uprawy. To może być element mocno przyspieszający (ubezpieczenia), 

rozwiązujący problem "aktywnego rolnika" - dodał. 

Szef resortu rolnictwa poinformował, że ministerstwo przygląda się rozwiązaniom hiszpańskim, które regulują handel 

m.in. owocami i warzywami. Chodzi w nich o to, by nabywcy nie mogli kupować owoców i warzyw od producentów 

poniżej kosztów ich produkcji. Takie rozwiązanie ma dać producentom rolnym lepszą pozycję negocjacyjną i 

zapewnić im większe dochody. - Pracujemy nad tym, patrzymy na te rozwiązania hiszpańskie. One są ideowo 

znakomite, ale żeby one funkcjonowały muszą być bardzo precyzyjne narzędzia – powiedział… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Pierwsza dawka azotu tuż za rogiem 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 15.02.2022 |  

Zbliża się termin, kiedy rolnicy zgodnie z przepisami mogą ruszyć z nawożeniem 

azotowym. Pierwsza dawka azotu jest dla roślin najważniejsza, a więc jej wysokość oraz 

nawóz w jakim zostanie dostarczona nie może być przypadkowa. Powinna być zależna 

także od naszych dalszych planów nawożenia i na tej podstawie dobrać odpowiednią 

strategię. Czy sypanie jednej dawki azotu ma sens? 

Nawożenie azotowe w tym sezonie to nie lada wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. 

Wielu rolników deklaruje radykalne cięcia nawożenia. Decyzja ta powinna być jednak 

dobrze przemyślana, bo pochopne działania podjęte w nadmiarze emocji mogą 

przynieść fatalne skutki. Trzeba wiedzieć, gdzie i ile uciąć, aby straty w plonie były jak najmniejsze. 

Pierwsza dawka jak śniadanie 

Śniadanie nazywane jest najważniejszym posiłkiem dnia, a takim jest dla roślin pierwsze nawożenie azotowe. 

Ogromną krzywdę zrobili urzędnicy rolnikom ustalając sztywny kalendarzowy termin możliwości zastosowania azotu 

w uprawach polowych. Pogody nie da się zamknąć w ramach, często zdarza się, że 1 marca wegetacja jest już w pełni 

i rośliny czekają na azot. W okresie, w którym uprawy powinny intensywnie rosnąć niezbędna jest odpowiednia ilość 

składników pokarmowych. Jeżeli rośliny zaczną głodować rozpoczną się procesy obronne takie jak redukcja pędów 

bocznych bez których niemożliwe będzie wykorzystanie pełnego potencjału plonowania. Stąd bierze się powiedzenie, 

że to azot powinien czekać na rośliny a nie odwrotnie. 

Wysokość pierwszej dawki w zbożach zależy między innymi od stopnia rozwoju roślin i typu gleby, na której rosną. 

Mocne plantację, posiadające co najmniej 4 dobrze rozwinięte pędy rosnące na glebie dobrej klasy, nie potrzebują 

tak dużej dawki startowej jak późno siane zboża na gorszych stanowiskach. Po pierwsze, prawidłowo rozwiniętych 

plantacji, nie trzeba dodatkowo pobudzać do intensywnego i szybkiego rozwoju, bo mają już odpowiedni potencjał 

pod budowę plonu, a dobra gleba gwarantuje większy zapas azotu. W takiej sytuacji pierwsza dawka nie musi być 

wysoka i wystarczy 50-60 kilogramów azotu na hektar. Na dobrze rozwiniętych plantacjach znacznie ważniejsza i 

wyższa będzie druga dawka, która będzie miała za zadanie wzmocnić rozwój zawiązków kłosów. 

Natomiast zboża z kilkoma liśćmi lub szpilkujące, siane po kukurydzy wymagają dokrzewienia, do którego pobudzi je 

duża dawka azotu w formie saletrzanej. Brak odpowiedniej ilości pędów na jednostce powierzchni, przełoży się na 

mniejszą ilość kłosów a tym samym na niższy plon. Zakładając plon powyżej 6 ton z hektara z takiej plantacji, w 

pierwszej dawce należy dostarczyć co najmniej 80 kg N/ha aby rośliny mogły szybko nadrobić opóźnienia w rozwoju. 

Rzepak nie lubi kompromisu i aby uzyskać wysoki plon, równie wysokie musi być nawożenie. Wiosną startuje z 

rozwojem najwcześniej spośród roślin, a jego dobowe przyrosty masy są najwyższe. Stąd już w pierwszej dawce 

należy dostarczyć takich ilości azotu, aby nie zabrakło go do rozwoju. W przypadku tego gatunku należy zadbać także 

o siarkę, którą możemy zastosować w najbliższym czasie, jeśli wystąpią sprzyjające warunki i nie planujemy stosować 

później nawozu azotowo-siarkowego. 1 marca należy zastosować co najmniej 90 kilogramów azotu, jeśli jesienią 

rzepak miał minimum 10 liści i na naszych polach możemy spodziewać się plonu w okolicy trzech ton.  

Należy pamiętać, że podane dawki są orientacyjne, zakładające niewielkie zapasy azotu w glebie przy średniej jakości 

gleb – dominujące w naszym kraju a pełny obraz sytuacji można mieć tylko wtedy, kiedy wykonamy badania na 

zawartość azotu w glebie i na tej podstawie dostosujemy ilość wysianego nawozu pod aktualną kondycję roślin na 

naszym polu. 

Jaki wybrać nawóz? 

Sprawa nie jest jednoznaczna i zależy od kondycji plantacji i gleby na jakiej gospodarujemy. Ważna jest jej pojemność 

sorpcyjna – czyli zdolność do magazynowania wody i składników odżywczych. Plantacje w optymalnym stadium 

rozwoju na ten moment, czyli z 3-4 rozkrzewieniami w przypadku zbóż i co najmniej 10 liśćmi w przypadku rzepaku 

na dobrych glebach można rozważyć zastosowanie nawozu, w którym przeważa forma amonowa. Oferowany na 
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rynku saletro-siarczan zawierający 26% azotu w tym 7% w formie saletrzanej będzie przydatny na plantacjach 

niewymagających dokrzewienia i dużych ilości azotu ze względu na spore zapasy glebowe. Niewielka ilość azotu 

azotanowego, który nie jest zatrzymywany przez kompleks sorpcyjny zostanie szybko pobrana przez rośliny, a azot 

amonowy, mniej podatny na wymywanie będzie dostępny dla roślin w każdej chwili. 

Nawóz ten jednak nie sprawdzi się w przypadku plantacji potrzebujących silnej dawki startowej na dokrzewienie. 

Pobudzająco na enzymy odpowiedzialne za krzewienie się zbóż działa tylko forma azotanowa azotu i w przypadku 

słabych zbóż powinniśmy wybierać nawozy, które zawierają jej najwięcej. Są nimi saletra amonowa lub nawozy 

azotowe z siarką, zawierające po równo formy azotanowej i amonowej. 

Stosowanie RSM-u na pierwszą dawkę jest też możliwe, ale wymaga aplikacji większej ilości nawozu, ze względu na 

to, że połowę azotu stanowi forma amidowa, która potrzebuje znacznie wyższych temperatur do tego, aby zaszły 

przemiany do form przyswajanych przez rośliny. Zmniejszy to jednak wymaganą ilość azotu przez rośliny w kolejnej 

dawce. 

Przez wspomnianą wcześniej formę amidową azotu, mocznik nie jest użytecznym nawozem w startowej dawce 

azotu. 

Czy możliwe jest nawożenie tylko jedną dawką azotu? 

Azot jest niezbędny roślinom do wzrostu aż do końca fazy nalewania ziarna, która trwa do końca czerwca a czasem 

dłużej. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nasza gleba jest w stanie zgromadzić na tyle dużo azotu, aby 

rośliny mogły z niej czerpać przez kolejne 4 miesiące? Wszystko zależy także jakie plony chcemy i możemy realnie 

osiągnąć. Z pewnością, w strategii nawożenia azotem jedną dawką nie wyprodukujemy pszenicy o jakości 

konsumpcyjnej ani nie osiągniemy plonów powyżej 7 ton. Jeżeli jesteśmy tego świadomi, to przy chęci zastosowania 

całości azotu na raz powinniśmy wybrać nawozy z formami o różnej dynamice dostępności i pobierania. W tym 

przypadku sprawdzi się saletro-siarczan, którego forma amonowa będzie mogła zostać zatrzymana w kompleksie 

sorpcyjnym, a jeszcze lepiej sprawdzi się RSM, gdzie są dostępne wszystkie trzy formy azotu. Należy mieć na uwadze, 

że jednorazowa aplikacja całości przewidzianego azotu niesie ze sobą ryzyko jego wypłukania w przypadku ulew, co 

może skutkować głodem azotowym roślin w późniejszych fazach. 

Zamknij > 
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Bayer ma problemy z produkcją glifosatu. Czy czeka nas eskalacja kryzysu na rynku 

środków ochrony roślin? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.02.2022 |  

Firma Bayer ostrzega przed możliwymi ograniczeniami w dostawach glifosatu. 

Niemiecki koncern napisał do klientów, że brakuje surowca, ponieważ jeden z 

kluczowych dostawców firmy zmaga się z awarią w swoich zakładach, co doprowadziło 

do znacznego obniżenia tempa produkcji. 

Ta sytuacja w sposób znaczący wpływa na zdolność Bayera do dostarczania glifosatu i 

produktów zawierających glifosat. Przedstawiciele firmy piszą we wspomnianej 

korespondencji o sile wyższej, co zwalnia koncern z jej zobowiązań umownych wobec 

swoich klientów bez ponoszenia kar. 

Bayer nie zdradza jednak, kto jest dostawcą substancji. Nie jest również jasne, jak długo ta sytuacja będzie miała 

miejsce. Wg firmy z Leverkusen szacuje się, że naprawa linii produkcyjnej dostawcy zajmie około trzech miesięcy. 

Ten splot okoliczności uderza w rynek środków ochrony roślin, który obecnie doświadcza historycznie ograniczonej 

podaży i może teraz znaleźć się pod jeszcze większą presją. 

Zamknij > 
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Chiny zacieśniają współpracę z Putinem. Kupią więcej rosyjskiego zboża 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.02.2022 |  

Chiny, drugi największy klient Unii Europejskiej na zakupy pszenicy, będą zamawiać 

więcej zbóż z Rosji. To efekt porozumienia pomiędzy prezydentami obu mocarstw, 

które zostało zawarte podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 

Spór o strefy wpływów między Zachodem a Rosją się nasila, czego dowodem na to jest 

koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Na razie trwają zabiegi 

dyplomatyczne w ramach których obie strony "prężą muskuły". Zachód straszy Rosję 

nałożeniem embarga na handel, w tym dokończenie projektu "Nord Stream II". Rosja 

odpowiada zawarciem porozumienia z Chinami, czyli mocarstwem, które od lat 

prowadzi wojnę handlową z USA – informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej. 

Do spotkania obu prezydentów doszło z okazji inauguracji Olimpiady Zimowej. Prezydenci Xi i Putin wydali wspólne 

oświadczenie, w którym zapowiadają przemianę architektury globalnego zarządzania i porządku światowego. 

Transformacja ta byłaby scaleniem koncepcji i inicjatyw, które Moskwa i Pekin wymyślały oddzielnie, a które zwykle 

były w opozycji do USA i ich zachodnich sojuszników. Teraz oba kraje chcą postawić wspólnie wyzwanie dla 

amerykańskiej potęgi. 

- Efektem natychmiastowym porozumienia jest szersze otwarcie Chin na eksport rosyjskich zbóż. Wcześniej Chiny 

importowały zboża tylko z niektórych regionów Rosji, dbając o bezpieczeństwo fitosanitarne. Teraz zakupy rosyjskiej 

pszenicy i jęczmienia wzrosną kosztem dostawców takich jak Francja, Australia i Kanada. Warto wspomnieć, że Chiny 

są w tym sezonie drugim, po Algierii, nabywcą unijnej (głównie francuskiej) pszenicy z wynikiem 1,644 mln ton – 

zauważa Andrzej Bąk. 

Zamknij > 
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DIR: łatwo udokumentować, kto faktycznie jest rolnikiem 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 15.02.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Dolnośląska Izba Rolnicza sprzeciwia się proponowanej definicji aktywnego rolnika w 

Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027. 

Rolniczy samorząd w przyjętym stanowisku podkreślił wnoszenie uwag na każdym 

etapie prac nad tym dokumentem, które nie zostały ujęte w kolejnych opracowaniach. 

"Niezrozumiałym dla nas jest, dlaczego strategiczny dokument, który tworzy polski 

rząd, w swojej treści nie jest ciągle zgodny z Konstytucją RP, która wskazuje wyraźnie, 

że w naszym ustroju za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwa o powierzchni 

do 300 ha. Z wielkim zaniepokojeniem dostrzegamy w w/w Planie dzielenie polskich 

gospodarstw na różne kategorie. W niektórych działaniach wspiera się gospodarstwa do 50 ha, a te powyżej są już z 

danego działania wykreślone. W innym miejscu mówi się o wsparciu hodowli od pierwszej sztuki w kilku 

województwach, a w innych dopiero od trzeciej. Nie znajdujemy uzasadnionego i sensownego wytłumaczenia dla 

powyższych podziałów" - wskazuje DIR. 

Jak dalej zaznacza, rolnictwo w naszym kraju musi mieć jednolity, jasny i gwarantowany system wsparcia, w dłuższej 

perspektywie czasowej, pozwalającej na rozważne planowanie. W branży często na plony, a tym samym zyski z 

podejmowanych działań, trzeba bowiem czekać nawet kilka lat. 

Izba ponownie wyraża ponadto kategoryczny sprzeciw wobec proponowanej przez ministerstwo w Planie definicji 

aktywnego rolnika. 

"Jej zapisy w żaden sposób nie określają faktycznie gospodarujących. Zamiast ułatwiać prowadzenie gospodarstw 

prawdziwym rolnikom, polepsza warunki osobom posiadającym grunty, nieprowadzącym działalności rolniczej. DIR 

uważa, że pozostawienie w takim brzmieniu tej definicji będzie zwiększać patologie na polskiej wsi. Nadal wg 

ewidencji będziemy mieli prawie półtora miliona gospodarstw, z czego jak wszyscy wiemy faktycznie działalność 

rolniczą prowadzi co trzeci z tej liczby. A przecież tak łatwo jest udokumentować, kto faktycznie rolnikiem jest" - 

argumentuje dolnośląski samorząd rolniczy. 

Zauważa również potrzebę zmian płatności w zaproponowanych ekoschematach, gdyż nie wszystkie będą cieszyły się 

zainteresowaniem, a te które wydają się najprostsze do spełnienia, po zsumowaniu hektarów w kraju i podzieleniu 

puli środków na konkretny ekoschemat, staną się nieatrakcyjne. 

"Łatwy do przewidzenia konflikt na polskiej wsi, wynikający z różnicowania na tych lepszych i gorszych, brak realnego 

uporządkowania reguł pracy na roli, brak pewnej przewidywalności działań doprowadzi do poważnych problemów. 

To niezadowolenie rolnicy wyrażają już w całym kraju protestami" - czytamy w stanowisku DIR, która wyraziła w nim 

też poparcie dla wspomnianych protestów. 

W ocenie Izby niedopuszczalne jest również żonglowanie przekazywanymi informacjami w celu osiągnięcia korzyści 

przez rządzących. 

"I popularyzowanie w społeczeństwie materiałów informacyjnych, których efekty, jak wynika z informacji 

przekazanych przez posłów analizujących zagadnienie, będą inne niż przekazywane. Niestety, niekorzystne. Ale to 

pokaże dopiero grudzień 2023 roku. Dlatego nikt dzisiaj nie łudzi się, że planowane zmiany w rzeczywistości mają 

służyć rolnikom. W ogromnym rozgoryczeniem musimy powtórzyć, że po raz kolejny szumne hasła o wsparciu niosą 

za sobą zupełnie odmienne działania. Koszty poniosą nie tylko rolnicy, ale całe społeczeństwo" - przekonuje 

dolnośląska izba, żądając zaprzestania procedowania WPR w przyjęty przez rządzących sposób.  

Zamknij > 
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Wysiejesz azot przed 1 marca - zapłacisz karę 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 15.02.2022 | Fot. shutterstock 

Rolnicy w wielu miejscach w Polsce, gdyby mogli, już dziś wyjechaliby w pole siać azot. 

Ale niestety - nie w  tym roku. Trzeba czekać do 1 marca. Kary za stosowanie azotu poza 

wyznaczonym terminem mogą być naprawdę dotkliwe 

Regulacje dotyczące stosowania nawozów zarówno naturalnych, np. gnojowicy jak i 

sztucznych zawierających azot opisane są w tzw. dyrektywie azotanowej. Przepisy jako 

początkowy termin stosowania azotu podają 1 marca. 

Tymczasem rolnicy w wielu miejscach w Polsce, gdyby tylko pozwoliły na to przepisy 

prawa, już dziś - z uwagi na sprzyjające warunki glebowe - mogliby wyjechać w pole siać 

azot. Niestety - na taką derogację, z jaką mieliśmy do czynienia w lutym 2020 roku, w tym sezonie nie ma co liczyć.  

Pojawiły się ostatnio pewne jaskółki możliwych zmian, zmierzających do uelastycznienia terminów stosowania 

nawozów, ale to jednak ciągle pieśń przyszłości. 

Oczywiście - można zaryzykować wcześniejszy wyjazd w pole z azotem (do czego oczywiście nie namawiamy), ale 

warto mieć świadomość, jakie kary mogą zostać nałożone na producentów, którzy nie zastosują się do terminów 

stosowania nawozów, opisanych w programie azotanowym. Nie są - pisząc oględnie - niskie. 

Dodatkowo - co warte podkreślenia - kary te zostały z 1 stycznia br. podwyższone w stosunku do roku ubiegłego i 

obecnie przedstawiają się następująco: 2192,40 zł – za stosowanie nawozów niezgodnie z Prawem wodnym; 3288,61 

zł – za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z Prawem wodnym; 548,10 zł – za prowadzenie 

dokumentacji realizacji programu nawożenia azotem niezgodnie z zapisami Programu azotanowego albo jej brak 

oraz 548,10 zł – za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/wysiejesz-azot-przed-1-marca-zaplacisz-kare,116028.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki nadal spadają 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 16.02.2022 |  

Nasze dzisiejsze notowania zdominowały obniżki cen zbóż. Spadki średnich stawek nie 

przekraczały 8 zł/t. Jedynie pszenica konsumpcyjna zaliczyła minimalną podwyżkę w 

porównaniu do poniedziałkowego zestawienia.  

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

16.02.2022 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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Platforma Żywnościowa przeistoczyła się w Giełdowy Rynek Rolny. W 2021 r. zawarto 47 

transakcji 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.02.2022 |  

W 2020 roku została uruchomiona Platforma Żywnościowa jako zorganizowany i 

regulowany rynek kontraktów typu SPOT dla produktów rolno-spożywczych. Platforma 

Żywnościowa miała być nowoczesnym i powszechnym narzędziem w obrocie dużymi 

partiami produkcji rolnej. Aktualnie Platforma w pierwotnej formie już nie istnieje, ale 

funkcjonuje jako wyodrębniony segment Rynku Towarów Giełdowych TGE.  

Stronę podażową miały tworzyć duże gospodarstwa rolne, grupy producenckie, a także 

mniejsze gospodarstwa. Przy tworzeniu Platformy Żywnościowej w Polsce korzystano z 

najlepszych europejskich wzorów – francuskich i holenderskich. Tymczasem jak podała 

Najwyższa Izba Kontroli, od 1 marca do końca 2020 roku zawarto za pośrednictwem Platformy Żywnościowej jedynie 

16 transakcji na zakup 2,3 tys. ton pszenicy. 

W związku z powyższym Dorota Niedziela pyta ministra rolnictwa, jakie były całkowite koszty działalności Platformy 

Żywnościowej do końca 2021 roku, wraz z kosztami jej utworzenia. Posłanka dopytywała też kiedy na Platformie 

Żywnościowej zostanie uruchomiony obrót innymi produktami niż pszenica (rzepakiem, cukrem itd.). 

Do interpelacji Doroty Niedzieli odniósł się wiceminister Norbert Kaczmarczyk. Jak poinformował polityk, na 

realizację projektu strategicznego pn. Platforma Żywnościowa pozyskano środki finansowe z Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju, w ramach I Konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań i prac 

rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” (program 

GOSPOSTRATEG). Zgodnie z regulaminem ww. Konkursu utworzono konsorcjum naukowe w składzie: Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Biotechnologii 

Przemysłu Rolno-Spożywczego, które było odpowiedzialne za realizację projektu. Ostateczne dofinansowanie 

projektu z NCBiR w okresie jego realizacji, tj. od 01.06.2018 r. do 31.08.2020 r., wyniosło 10 052 564,21 zł. Od 1 

września 2020 r., jako kontynuacja projektu, funkcjonuje Giełdowy Rynek Rolny i jest on finansowany z budżetu 

Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE). W ramach TGE stanowi on wyodrębniony segment Rynku Towarów Giełdowych 

TGE i jest dedykowany do prowadzenia obrotu wybranymi, oznaczonymi co do gatunku towarami rolnymi oraz 

spożywczymi. Jest to działalność biznesowa giełdy i nie jest wykorzystywane żadne dofinansowywanie ze źródeł 

zewnętrznych. 

Powstanie rynek terminowy 

Kaczmarczyk informuje również, że na Giełdowym Rynku Rolnym (GRR) zawierane są transakcje w ramach kursu 

jednolitego oraz transakcje w ramach aukcji. W 2020 r. w ramach aukcji transakcje dotyczyły 10 kontraktów po 25 

ton, natomiast w ramach kursu jednolitego transakcje dotyczyły 84 kontraktów po 25 ton. W 2020 r. zawarto 16 

transakcji. Łączna wartość zawartych transakcji w 2020 r. to prawie 2 mln zł. W 2021 r. w ramach aukcji transakcje 

dotyczyły 29 kontraktów po 25 ton, natomiast w ramach kursu jednolitego transakcje dotyczyły 161 kontraktów po 

25 ton. W 2021 r. zawarto 47 transakcji. Łączna wartość zawartych transakcji w 2021 r. to prawie 4,7 mln zł. 

Od początku funkcjonowania, czyli od marca 2020 r., na GRR możliwy jest obrót pszenicą, od lipca 2020 r. możliwy 

jest obrót żytem, od grudnia 2020 r. kukurydzą, natomiast od października 2021 r. możliwy jest również obrót 

rzepakiem. Kolejne produkty będą wprowadzane zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Aktualnie Giełda pracuje nad 

rozwojem GRR poprzez wprowadzenie nowego instrumentu finansowego jakim jest rynek terminowy. Obecnie jest 

to etap konsultacji opracowanej koncepcji z uczestnikami Rady Rynku Rolnego, w skład której wchodzą 

przedstawiciele najważniejszych organizacji branżowych związanych z sektorem rolnym, instytutów naukowych, 

administracji oraz Grupy Kapitałowej GPW S.A. 

Zamknij > 
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Nowa płatność dla rolników. Wyniesie 838 zł za hektar 
CenyRolnicze.pl | Redakcja | 19 luty 2022 09:12 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzić w bieżącym roku nowe 

pakiety w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym wspierające rolników 

gospodarujących na trwałych użytkach zielonych. Pierwszym jest pakiet 8. - 

Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk. Jego celem jest powstrzymanie intensyfikacji 

jak i zaprzestania użytkowania łąk i pastwisk, co bezpośrednio zagraża bioróżnorodności 

i krajobrazowi obszarów wiejskich. Planuje się, że będzie to zobowiązanie roczne – 

informuje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Warunkiem otrzymania płatności za ten pakiet ma być posiadanie przez rolnika lub jego 

małżonka co najmniej jednej sztuki zwierzęcia (bydło, kozy, owce lub konie). Rolnicy przystępujący do działania będą 

mieli obowiązek użytkowania łąk i pastwisk w określony przez doradcę rolnośrodowiskowego sposób przy 

zachowaniu pewnych ograniczeń, np. częstotliwość pokosów, nawożenie czy zmniejszona obsada zwierząt podczas 

wypasu. Planowana płatność to 838zł/1ha. 

PODR informuje też, że drugim planowanym do wprowadzenia elementem jest pakiet 9. Retencjonowanie wody. 

Będzie to usługa ekosystemowa zapobiegająca niewystarczającej retencji glebowej i krajobrazowej. Pakiet 9. będzie 

ograniczony do gruntów, na których realizowane są pakiety przyrodnicze, tj. 4 i 5 (z wyłączeniem 4.3 i 5.3) oraz 8. 

Płatność ma wynosić 260zł/1ha i będzie przyznawana do gruntów, na których wystąpiło zalanie lub podtopienie 

użytków przez określony czas w odpowiednim czasie. Potwierdzeniem zalania określonej powierzchni będą dane 

przekazywane Agencji przez IUNG PIB w Puławach. 

W Przypadku pakietu 8. Konieczne będzie opracowanie przez uprawnionego doradcę rolnośrodowiskowego planu 

działalności rolnośrodowiskowej, zaś wnioskowanie o płatność dla pakietu 9. Ograniczy się do zaznaczenia 

odpowiedniego checkboksu we wniosku o płatności na rok 2022. 

Źródło: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Zamknij > 
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Program azotanowy do poprawki. Czy zostanie uwzględniony głos rolników? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.02.2022 |  

– Prace nad przeglądem programu azotanowego już się rozpoczęły, a w dniu 31 stycznia 

br. została zawarta umowa z wykonawcą, którego zadaniem będzie m.in. wykonanie 

szeregu ekspertyz stanowiących podstawę do przeprowadzenia aktualizacji programu – 

informuje resort infrastruktury. 

Pod koniec stycznia Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych – który od dłuższego 

już czasu zabiega o kwestię uelastycznienia terminów stosowania nawozów azotowych 

w rolnictwie w kontekście przepisów programu azotanowego – zwrócił się do resortu 

infrastruktury z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji w sprawie planowanego 

przeglądu i aktualizacji przepisów programu azotanowego. 

7 lutego br. Związek otrzymał odpowiedź. – Prace nad przeglądem programu azotanowego już się rozpoczęły, a w 

dniu 31 stycznia br. została zawarta umowa z wykonawcą, którego zadaniem będzie m.in. wykonanie szeregu 

ekspertyz stanowiących podstawę do przeprowadzenia aktualizacji Programu. Zakończenie prac związanych z 

przeglądem Programu azotanowego zaplanowane jest na koniec maja br. – poinformowała Związek Małgorzata 

Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w resorcie 

infrastruktury. 

Rolnicy wezmą udział w konsultacjach społecznych  

- Następnie zostanie opracowany wstępny projekt aktualizacji Programu działań, który poddany zostanie 

konsultacjom społecznym oraz procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ten etap planowany 

jest w III kw. br. – dodał dyr. Bogucka-Szymalska. 

Jak poinformowała, wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego do przeprowadzenia przeglądu 

Programu azotanowego jest konsorcjum firm Antea Polska S.A. oraz Pectore-eco Sp. z o.o. Wszystkie najważniejsze 

wyniki pracy będą uzgadniane z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zarówno rolnicy indywidualni, jak i organizacje rolnicze będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych 

projektu aktualizacji Programu azotanowego. Rozpoczęcie konsultacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej 

Ministerstwa Infrastruktury, wraz z informacją o opracowaniu dokumentu, wskazaniem miejsca, w którym można się 

z nim zapoznać oraz możliwości składania uwag i wniosków. Konsultacje potrwają – zgodnie z przepisami – co 

najmniej 21 dni. 

Źródło: PZPRZ 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  22 

Dobrzyńska: Chcemy sprowadzić ambitne cele redukcji pestycydów do akceptowalnego 

poziomu 
Farmer.pl |  Autor: Iwona Dyba | 16.02.2022 | Fot. PTWP 

Naszym celem na poziomie kraju jest zabezpieczenie produkcji rolniczej. Będziemy o to 

walczyć i na poziomie planu strategicznego ale i legislacji unijnej, o którą się obawiamy, 

że może być bardzo ambitna. Natomiast, będziemy starać się, by sprowadzać ją na 

poziom, który jest dla nas akceptowalny. Tak, by utrzymać konkurencyjność produkcji 

rolniczej i zapewnienie konsumentom towarów za rozsądną cenę - mówiła Nina 

Dobrzyńska z MRiRW podczas 62. Sesji Naukowej IOR-PIB. 

Unijnych strategii na rzecz klimatu i środowiska jest dużo i mają wiele punktów 

wspólnych. Dla polskiego rolnictwa ich realizacja oznacza szanse i zagrożenia, o czym 

mówiła Nina Dobrzyńska Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, podczas 62. Sesji Naukowej IOR-

PIB. 

Wśród korzystnych aspektów realizacji EZŁ wyliczała: Może wzmocnić sektor rolnictwa ekologicznego i wysoko 

jakościowe produkty – oczywiście pod warunkiem, że konsumenci będą chcieli za nią zapłacić i będzie ich na nią stać. 

Korzyścią jest przekazanie dużych środków na badania i innowacje, doradztwo to szansa dla nas ale i konieczność. 

EZŁ to bardzo duży poziom ideologii, który będzie wspierany środkami w ramach Planu Strategicznego. Właściwie 

wszystkie zadania znajdujące się w KPS będą prześwietlane pod kątem wskaźników Zielonego Ładu. Im bardziej będą 

zbieżne, tym bardziej będą premiowane przez KE. Tak też staraliśmy się przygotować Krajowy Plan Strategiczny, 

który obecnie jest czytany w Brukseli. 

Kolejny aspekt, to efektywniejsze i bardziej świadome wykorzystanie środków do produkcji. - Wszystkie strategie 

mogą się przełożyć pozytywnie na kwestie ekonomii, bo będą wpływały na bardziej racjonalne wykorzystanie 

środków produkcji i to nie tylko przez to, że wzrosły ceny, ale bardziej precyzyjnie będą przygotowane plany 

nawożenia i programy ochrony. Wchodzi też w grę zwiększenie eksportu żywności wysokiej jakości – dodała 

Dobrzyńska. 

UE samotna w realizacji ambitnych celów klimatyczno-środowiskowych 

Dotychczas, przy omawianiu wpływu EZŁ na rolnictwo wielokrotnie pojawiał się brak analizy skutków realizacji tych 

ambitnych założeń. Mimo tego, że nadal EZŁ pozostaje porozumieniem politycznym. 

- Nie bez powodu pojawiają się głosy o ryzyku utracenia bezpieczeństwa żywnościowego przez UE przy realizacji 

wszystkich ambitnych celów. Z pewnością Zielony Ład może przełożyć się na wyższe ceny żywności dla 

konsumentów, nie tylko tej ekologicznej, ale koszty transformacji mogą wpłynąć na koszty produktów rolnych. Teraz 

mamy inne czynniki wpływające na wzrost cen, a jeśli dołożymy do tego Zielony Ład, to nie wiemy do końca jak to 

ostatecznie będzie wyglądało. Pozostaje też pytanie, czy konkurenci handlowi, produkcyjni Unii Europejskiej, również 

będą mieli tak ambitne założenia i też z równą gotowością będą przechodzili na przyjazną środowisku i klimatowi 

produkcję rolniczą. Czy nie będziemy samotną, unijną wyspą, podczas gdy reszta świata zachowa niższe standardy 

produkcji? Kto ostatecznie poniesie wyższe koszty zmian - czy to będą rolnicy, czy konsumenci? Na koniec pandemia 

Covid-19, która w różny sposób hamuje różne ambicje, bądź też hamuje ich wykonanie – komentowała Nina 

Dobrzyńska. 

Nina Dobrzyńska, cytując unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego podkreślała, że cele EZŁ to 

cele polityczne i kierunkowe dla całej Unii Europejskiej, a przy ocenie ich realizacji będzie wzięty pod uwagę różny 

punkt wyjścia poszczególnych krajów. Cele nie będą przymusowe i jednocześnie będą realizowane przy pomocy 

programów wspierających z KPS. 

- Największe wymagania pod tym względem są dla Europy Zachodniej, gdzie jest wysoka intensyfikacji produkcji 

rolnej. Na pewno realizacja EZŁ wymaga wsparcia finansowego technologii, badań i rozwoju, doradztwa i cyfryzacji w 
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rolnictwie. Kierunkowo w KPS Polska przyjęła np. realizację 7 proc. dla zwiększenia ekologicznych użytków rolnych. 

Dlatego zaznaczam, że dla naszego kraju, cele w KPS są skrojone na naszą miarę i możliwości – tłumaczyła dyrektor. 

Zmniejszenie zużycia śor 

Biorąc pod uwagę zmniejszenie stosowania pestycydów w rolnictwie, Komisja podejmuje działania, by ograniczyć 

stosowanie pestycydów chemicznych i związane z nimi zagrożenia o 50 proc. do 2030 r., a także zmniejszyć 

stosowanie bardziej niebezpiecznych pestycydów (tj. zawierających substancje czynne kwalifikujące się do 

zastąpienia) o 50 proc do 2030 r. 

- Miernikami tych celów są: Zharmonizowany wskaźnik ryzyka HRI1 oraz Sprzedaż substancji czynnych 

kwalifikujących się do zastąpienia (kg). Potencjał redukcyjny polskiego rolnictwa dla stosowania środków ochrony 

roślin, przy zachowaniu produkcyjności rolnictwa wynosi między 5 a 12 proc. – wyjaśniała Dobrzyńska. 

Jak mają być zrealizowane cele redukcyjne dla zmniejszenia zużycia środków ochrony roślin? 

Realizacja zmniejszenia zużycia śor ma przebiegać dwutorowo – poprzez Wspólna Politykę Rolną oraz zmiany prawa 

unijnego. 

- Jeśli chodzi o zmiany prawa unijnego, to obecnie mamy dyrektywę 2009/128/WE dotyczącą działania na rzecz 

zrównoważonego stosowania pestycydów. W marcu 2022 r. KE ma plan przedstawić projekt nowych przepisów. To, 

co widzieliśmy do tej pory to jest plan rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, bądź też częściowe 

zastąpienie dyrektywy rozporządzeniem PE i Rady, bądź też inna opcja czyli nowelizacja postanowień obowiązującej 

dyrektywy. KE skłania się raczej do rozporządzenia. Pytanie jaki będzie ostateczny poziom nowych przepisów i 

odniesienie się do tego, co twierdzi teraz pan komisarz, czyli tego, że będzie duża elastyczność. Jeśli będzie to 

wdrożone na zasadzie rozporządzenia, to oczywiście będzie obowiązywać bezpośrednio – wyjaśniała Dobrzyńska… 

Link do pełnego artykułu 
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Kiedy decyzja o dopłatach do nawozów? Kto dostanie? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.02.2022 |  

Już na początku marca Komisja Europejska poinformuje czy daje zielone światło 

polskiemu rządowi na udzielnie pomocy finansowej do zakupionych nawozów. 

Tymczasem do rolników docierają informacje, że o ile dopłaty zostaną uruchomione, to 

mają dotyczyć tylko osób, które zakupiły nawozy po pierwszym listopada 2021.  

Do biur Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wpływają liczne zapytania i wnioski w 

sprawie pomocy finansowej do zakupionych nawozów mineralnych. Z informacji 

ogólnodostępnych, pomoc ma dotyczyć tylko rolników, którzy zakupili nawozy po 

pierwszym listopada 2021. Jesienią ubiegłego roku nastąpił drastyczny wzrost cen 

nawozów mineralnych. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego skierowała wniosek do Krajowej Rady Izb Rolniczych o 

podjęcie działań mających na celu objęcie pomocą wszystkich rolników posiadających faktury na zakup nawozów od 

1  września 2021 r. 

- Jeśli chodzi o nawozy, to bez względu na rodzaje protestów, nie możemy w sposób skuteczny pomóc rolnikom, 

poprzez dopłaty do nawozów bez zgody Komisji Europejskiej. Odpowiedzi na nasz wniosek w tej sprawie 

spodziewamy się na początku marca – wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, który spotkał 

się wczoraj z rolnikami z województwa kujawsko-pomorskiego. Zaznaczył, że jeśli będzie ona pozytywna, to (…) rząd 

jest gotowy na wprowadzenie natychmiastowych dopłat. 

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że każda niedozwolona forma pomocy publicznej dla rolników, źle by się dla nich 

skończyła, ponieważ wypłacone pieniądze rolnicy musieliby zwracać z odsetkami. 

Zamknij > 
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MRiRW: w tym roku nie będzie zmiany terminu wysiewu nawozów azotowych 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 17.02.2022 | Fot. Arkadiusz Artyszak 

Ministerstwo rolnictwa nie przewiduje w tym roku zmiany terminu wysiewów nawozów 

azotowych. Nawozy będzie można stosować zgodnie z unijnymi zaleceniami od 1 

marca. 

Rolnicy w różnych częściach Polski domagają się od resortu wydania zgody na 

wcześniejsze stosowanie nawozów azotowych. Ze względu na dodatnie temperatury, w 

cieplejszych regionach kraju, ruszyła już wegetacja rzepaku. 

Wniosek w tej sprawie do ministra wystosowała m.in. Dolnośląska Izba Rolnicza oraz 

Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR). 

Samorząd argumentował, że "odpowiednio dobrany termin stosowania nawozów zawierających azot jest istotnym 

czynnikiem wpływającym na plonotwórczość roślin, co w wyniku obecnej sytuacji na rynku nawozów ma kluczowe 

znaczenie dla rolników, ponieważ nie mogą oni sobie pozwolić na jakiekolwiek straty i niewykorzystanie tak ważnego 

makroskładnika". 

MRiRW wyjaśniło, że na bieżąco analizuje prognozy pogody na najbliższy okres, tak aby mogło wdrożyć odpowiednie 

działania. Informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że średnia temperatura powietrza w 

okresie zimowym 2021/2022 r. w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. 

Jak wynika z analiz IMGW, w lutym temperatura utrzyma się w rocznej normie. Nie będzie zimniej niż -4°C, a średnio 

w całym kraju temperatura będzie oscylować ok. 0°C. Prognozy nie wskazują w lutym wartości temperatur powyżej 

normy. "Dlatego też terminy, (...) dotyczące stosowania nawozów zawierających w składzie azot, w obecnej chwili 

pozostają bez zmian" - wyjaśnił MRiRW. 

Niezależnie od powyższego, na wnioski resortu, minister do spraw gospodarki wodnej (Ministerstwo Infrastruktury), 

które koordynuje sprawy związane z przeglądem programu azotanowego, zaplanował przeprowadzenie analizy 

zmian klimatu i jego wpływ na rolnictwo w latach 2000-2020, wraz z prognozą do roku 2030. 

"Na tej podstawie zostanie opracowana propozycja adaptacji działań zawartych w programie azotanowym do zmian 

klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wprowadzenia w Polsce elastycznego terminu wiosennego 

stosowania nawozów" - poinformował resort rolnictwa. 
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NIK zbada, czy KOWR prawidłowo dzierżawił i sprzedawał państwową ziemię 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 18.02.2022 | Fot. pixabay 

W planie pracy NIK na bieżący rok zapisano szeroką kontrolę działalności samego 

KOWR, ale też zarządzanych przez Ośrodek spółek hodowli roślin i zwierząt. NIK przyjrzy 

się też ARiMR w kontekście informatyzacji, a także zajmie się tematem zwalczania ASF. 

Jak wynika z planu pracy NIK na 2022 r., Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Izby 

zaprojektował na ten rok cztery ważne kontrole. 

Na I i II kwartał przewidziano kontrolę dotyczącą działalności spółek hodowli roślin i 

zwierząt nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w latach 2017-

2021. Pytanie definiujące cel główny kontroli to: Czy właściwe podmioty podejmowały 

prawidłowe i skuteczne działania w celu efektywnego zarządzania majątkiem spółek hodowli roślin i zwierząt o 

szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej? 

W II i III kwartale NIK chce sprawdzić czy KOWR prawidłowo realizował zasady dzierżawy i sprzedaży nieruchomości 

rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Następnie - w III i IV kwartale - zbada czy działania KOWR w zakresie realizacji prawa pierwokupu, odkupu i nabycia 

nieruchomości oraz pierwokupu i nabycia udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, a także nadzoru właścicielskiego 

były prawidłowe, rzetelne, gospodarne i celowe. 

W tym samym czasie także Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Izby przyjrzy się czy ARiMR prawidłowo i 

skutecznie realizowała działania na rzecz informatyzacji służącej obsłudze pomocy finansowej dla rolnictwa i 

obszarów wiejskich. 

Wyniki tych kontroli powinniśmy poznać dopiero pod koniec bieżącego roku, a znając życie - pewnie dopiero w 

przyszłym. 

Departament Środowiska NIK weźmie pod lupę między I a III kwartałem br. funkcjonowanie spółki Polskie Domy 

Drewniane SA. Pytanie definiujące cel główny kontroli: czy działalność spółki Polskie Domy Drewniane SA 

prowadzona była gospodarnie, z uwzględnieniem wymogów budownictwa energooszczędnego, i doprowadziła do 

zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa. 

Do tego odbędzie się w II/III kwartale kontrola prawidłowości gospodarowania jeziorami stanowiącymi wody 

publiczne. 

W III kwartale zbada czy gospodarowanie środkami uzyskanymi ze sprzedaży uprawnień do emisji w drodze aukcji w 

ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przyczyniło się do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych w Polsce i było prawidłowe. 

Mniej więcej w tym samym czasie przyjrzy się też czy sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji Programu „Czyste Powietrze” sporządzone zostało zgodnie z 

umową z Bankiem Światowym oraz rzetelnie. 

Jeśli chodzi o oddziały terenowe NIK, Delegatura w Bydgoszczy zaplanowała sprawdzenie, czy działania starostów 

zapewniły prawidłowe wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów… 

Link do pełnego artykułu 
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