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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 7 marca 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 530,21  Średnia cena zł/t: 1 082,35  Średnia cena zł/t: 1 138,33  Średnia cena zł/t: 926,67  

MIN - MAX: 1 380,00 - 1 750,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 400,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 580,00  MIN - MAX: 750,00 - 1 080,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 377,20  Średnia cena zł/t: 1 087,39  Średnia cena zł/t: 1 199,20  Średnia cena zł/t: 1 136,09  

MIN - MAX: 1 150,00 - 1 580,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 990,00 - 1 400,00  MIN - MAX: 980,00 - 1 340,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 451,67  Średnia cena zł/t: 1 500,00  Średnia cena zł/t: 1 415,00  Średnia cena zł/t: 1 426,67  

MIN - MAX: 1 250,00 - 1 750,00  MIN - MAX: 1 450,00 - 1 550,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 650,00  MIN - MAX: 1 330,00 - 1 600,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 665,00  Średnia cena zł/t: 1 290,31  Średnia cena zł/l: 1,88 Średnia cena zł/kg: 5,26 

MIN - MAX: 3 000,00 - 4 110,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 610,00  MIN - MAX: 1,81 – 1,97 MIN - MAX: 4,20 – 6,20 

    
    

MATF Pszenica  
398,76 €/t 

MATF Kukurydza  
350,00 €/t 

  
 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  4 

Jak wojna wpływa na ceny nawozów? W Europie na razie względny spokój 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2022 |  

Po chwilowej nerwówce na światowych giełdach nawozów, która tym razem została 

wywołana wojną na Ukrainie, w ostatnich dniach nastąpiło uspokojenie. Jak na razie 

trudno wyrokować jak rosyjska inwazja wpłynie na ceny i dostępność nawozów. W 

takiej sytuacji nie sposób być optymistą, ale na tę chwilę w Europie ceny w portach na 

razie ustabilizowały się. Jedynie w przypadku nawozów potasowych ceny nadal rosły. 

Ceny na rynku spot pozostały relatywnie stabilne dla najważniejszych nawozów 

azotowych, takich jak saletra amonowa (KAS) i płynny roztwór saletrzano-mocznikowy 

(AHL) – podobnie jak najważniejszy nawóz fosforowy, fosforan diamonu (DAP). Czytaj 

dalej… 

Nie ma co liczyć na spadki cen nawozów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2022 |  

- Z rozmów z największymi producentami nawozów w Polsce wynika, że najbliższym 

czasie nie ma co liczyć na poprawę sytuacji i spadki cen. Oznacza to, że zbliżający sezon 

aplikacyjny może być bardzo trudny.  Jeżeli rolników nie będzie stać na kupno nawozów 

będzie to miało ogromny, negatywny wpływ na cały sektor żywnościowy – przestrzega 

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. 

Polskie organizacje rolnicze zabiegają w Brukseli o poparcie wniosku polskiego rządu w 

sprawie zgody Komisji Europejskiej na interwencję na rynku nawozów. Czytaj dalej… 

 

Potężne wzrosty cen pszenicy na światowych rynkach 
Farmer.pl | Autor: Tomasz Roszkowski | 01.03.2022 | Fot. Shutterstock 

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się potężnymi 

wzrostami cen. Najwięcej zyskała pszenica na MATIF -11,2 proc. 

Utrzymuje się bardzo, bardzo duża zmienność na światowych rynkach zbóż po 

ubiegłotygodniowym ataku Rosji na Ukrainę. W czwartek ogromny wzrost, w piątek 

potężny spadek cen. Wczoraj ponownie potężny wzrost cen. Dzisiaj wzrosty cen są 

kontynuowane i są wczesnym popołudniem bardzo sowite. Czytaj dalej… 

 

Szaleństwo cenowe i problemy z dostępnością paliw 
Farmer.pl | Autor: Maciej Sacha, Karol Hołownia | 01.03.2022 | Fot. Maciej Sacha 

Ostatni tydzień upłynął pod znakiem poważnych zawirowań na krajowym rynku paliw. 

Agresja Rosji na Ukrainę wywołała panikę wśród Polaków, którzy zaczęli tłumnie 

kupować zapasy benzyny czy oleju napędowego. W reakcji na zwiększony popyt 

właściciele stacji paliw podnieśli ceny, ale też szybko wyprzedali zapasy. Jak zmieniły się 

ceny w ostatnich dniach? Czy paliwo jest dostępne na stacjach? Czwartek, kiedy Rosja 

zaatakowała Ukrainę zaczął się na stacjach we wschodniej części województwa 

kujawsko-pomorskiego z cenami benzyny i oleju napędowego na poziomie około 5,50zł. 

Czytaj dalej… 
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Dokładna analiza stanu ozimin z różnych regionów Polski. Porady co dalej 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 01.03.2022 | Fot. Syngenta 

Mamy 1 marca, więc ruszyły intensywne prace w polu, bo od dzisiaj można stosować 

nawozy, zarówno azotowe, jak i naturalne. Dobrze, że jest przymrozek, pozwala on 

wjechać na plantacje. Jaki jest stan zarówno pszenicy ozimej jak i rzepaku? Ogólnie 

dobry. 

Zbieramy informacje odnośnie do stanu upraw ozimych na przedwiośniu: zarówno od 

naszych dziennikarzy z terenu, jak i od firm fitosanitarnych. Tym razem poprosiliśmy o 

fachową ocenę przedstawicieli Syngenta Polska. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki za pszenicę niekiedy 

przekraczają 1500 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 02.03.2022 |  

Stawki na krajowym rynku zbóż niemal eksplodowały. Podmioty skupujące ziarno w 

Polsce błyskawicznie zareagowały na sytuację na światowych giełdach (wczorajsza 

rekordowa cena pszenicy na giełdzie Matif) i znacznie podwyższyły swoje propozycje. 

Od poniedziałkowego notowania ceny poszły w górę na ogół o kilkadziesiąt złotych za 

tonę. Jednak przypadku pszenicy konsumpcyjnej podwyżka przeciętnej wyceny tego 

towaru wyniosła ponad 100 zł/t. Wystrzeliły też notowania kukurydzy (+94,37 zł/t) i 

rzepaku (176,30 zł/t). Czytaj dalej… 

 

Zanik eksportu z Ukrainy i Rosji zwiększy popyt na polskie zboża 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.03.2022 |  

Analitycy Izby Zbożowo-Paszowej monitorują na bieżąco sytuację na zbożowym rynku 

krajowym i światowych giełdach w związku z agresją Rosji na Ukrainę.  – Oba rynki 

odpowiadają łącznie za 30 proc. eksportu pszenicy – podkreśla prezes Izby Zbożowo-

Paszowej, Monika Piątkowska. Zauważa jednocześnie, że agresja Rosji na Ukrainę 

doprowadziła do przerwania łańcuchów dostaw, ograniczenia podaży i eksportu, 

zmieniając diametralnie sytuację na światowych giełdach. Czytaj dalej… 

 

 

Izba Zbożowo-Paszowa wykluczyła z grona członków firmę z kapitałem rosyjskim 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 02.03.2022 | Fot. Tytus Żmijewski 

Prezydium Izby Zbożowo-Paszowej wykluczyło z grona swoich członków firmę z 

rosyjskim kapitałem. Jednocześnie prezydium chce, by członkowie zakończyli 

współpracę z rosyjskimi partnerami. 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i jej gospodarczymi konsekwencjami Monika 

Piątkowska, prezes Izby zwołała nadzwyczajne posiedzenie prezydium, na którym 

omówiono bieżącą sytuację i problemy dla rynku zbóż oraz pasz, związane m.in. z 

przerwaniem łańcucha dostaw i ograniczeniem dostępności surowców. Czytaj dalej… 
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Gigant spodziewa się zakłóceń w łańcuchach dostaw nawozów 
Agropolska.pl | Autor :  PAP, (EM) | 02.03.2022 | Fot. Arkadiusz Artyszak 

Kanadyjska firma Nutrien, największy światowy producent nawozów, spodziewa się 

przedłużonych zakłóceń w łańcuchach dostaw potasowych i azotowych nawozów 

rolniczych w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. 

Jak przekazała agencja Reutera, przedstawiciele firmy zapowiedzieli zarazem, że 

zwiększą produkcję potasu, jeśli będą utrzymywać się problemy z dostawami z Rosji i 

Białorusi, odpowiednio drugiego i trzeciego największego producenta potasu na 

świecie. Czytaj dalej… 

 

Cenniki pszenicy i rzepaku w skupach zmieniają się z godziny na godzinę. Rzepak nawet 

po 3850 zł/t 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 02.03.2022 | Fot. Pixabay 

Zbieraliśmy dzisiaj dla Państwa, jak zwykle, ceny płodów rolnych, w wybranych skupach 

na terenie kraju. Okazuje się, że owszem mamy do czynienia z podwyżkami, zwłaszcza 

rzepak poszedł w górę, ale zaznaczono, że to jest cena dnia, a nawet z konkretnej 

godziny. - Już trzeci raz dzisiaj zmieniamy cennik - podają. 

Śledzimy aktualną sytuację na rynku płodów rolnych. Sprawdziliśmy, czy wraz ze 

znacznym wzrostem cen pszenicy czy rzepaku na giełdach, które są wynikiem wojny na 

Ukrainie, wzrosły też ceny w naszych rodzimych punktach skupu. Czytaj dalej… 

 

Izba Zbożowo-Paszowa: Rosną ceny zbóż po inwazji na Ukrainę 
Farmer.pl | Autor: PAP | 02.03.2022 | Fot. Shutterstock 

Inwazja Rosji na Ukrainę i wzrost cen ziarna na giełdach światowych wpłynęły na 

umocnienie cen zbóż na rynku krajowym. Wyraźny wzrost cen ziarna wystąpił w 

przypadku dostaw do portów z przeznaczeniem na eksport - informuje Izba Zbożowo-

Paszowa. 

W ubiegłym tygodniu ceny pszenicy i kukurydzy z dostawą do portów (są one zazwyczaj 

wyższe o ok. 100 zł/t od cen oferowanych w skupach wewnątrz kraju) wzrosły o 100-

150 zł na tonie. Czytaj dalej… 

 

Agrochem Puławy podał nowe ceny nawozów. Podwyżki sięgają 150 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.03.2022 | 

Spółka Agrochem Puławy – autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, opublikowała 

najnowsze cenniki sprzedaży, które dotyczą tylko nawozów wieloskładnikowych. W 

zaprezentowanym przez spółkę zestawieniu widoczne są podwyżki o minimum 30 zł/t 

względem cenników z 28 stycznia, a w przypadku Polidapu wzrost wynosi 150 zł/t.   

Cennik hurtowy nawozów wieloskładnikowych (obowiązuje od 02.03.2022 lub do 

wyczerpania zapasów. Czytaj dalej… 
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Można spodziewać się kolejnych podwyżek cen nawozów. Unia zakazała importu potażu z 

Białorusi 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.03.2022 | 

W środę (2 marca) w Brukseli zatwierdzono nowy pakiet unijnych sankcji wymierzonych 

w Białoruś za wsparcie Rosji w ataku militarnym na Ukrainę. Restrykcje obejmują 

całkowity zakaz importu białoruskiego chlorku potasu - jednego z trzech głównych 

chemicznych składników stosowanych w produkcji nawozów (drugim są fosforany i 

azot). 

Czytaj dalej… 

 

Jest projekt - dopłat do zakupu nawozów 
Farmer.pl | Autor: PAP | 03.03.2022 |Fot. Shutterstock 

Rząd planuje nową formę pomocy dla rolników, którym zagraża utrata płynności 

finansowej - wynika z opublikowanych w czwartek założeń projektu rozporządzenia. 

Mają się pojawić dopłaty do zakupu nawozów mineralnych. 

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu 

rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. Za przygotowanie projektu odpowiada resort rolnictwa. Czytaj 

dalej… 

 

KOWR przejmie ziemię rolną od dłużnika, a potem mu ją... wydzierżawi 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 25.02.2022 |Fot. pixabay 

Resort infrastruktury szykuje ciekawe zmiany w ustawie o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Jak na przykład ta, która zakłada, że KOWR 

przejmie ziemię od zadłużonego rolnika, a potem mu ją... wydzierżawi. 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o 

inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy autorstwa resortu 

infrastruktury. Czytaj dalej… 

 

Wojna na Ukrainie napędza podwyżki paliwa 
Farmer.pl | Autor: PAP | 04.03.2022 | Fot.shutterstock 

Na rynkach międzynarodowych ropa i paliwa gotowe reagują dynamiczną zwyżką na 

zagrożenie, jakie stworzyła dla stabilności globalnej inwazja rosyjskich wojsk na 

Ukrainę. Ceny powinny dalej rosnąć - stwierdził portal e-petrol.pl w piątkowej analizie. 

- W okresie między 7 i 13 marca spodziewamy się, że cena benzyny 98-oktanowej może 

ulokować się na poziomie 6,68-6,81 zł/l. Z kolei cena za benzynę Pb95 zapewne 

wyniesie średnio 6,33-6,49 zł/l. - prognozują analitycy e-petrol.pl. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Jak wojna wpływa na ceny nawozów? W Europie na razie względny spokój 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2022 |  

Po chwilowej nerwówce na światowych giełdach nawozów, która tym razem została 

wywołana wojną na Ukrainie, w ostatnich dniach nastąpiło uspokojenie. Jak na razie 

trudno wyrokować jak rosyjska inwazja wpłynie na ceny i dostępność nawozów. W 

takiej sytuacji nie sposób być optymistą, ale na tę chwilę w Europie ceny w portach na 

razie ustabilizowały się. Jedynie w przypadku nawozów potasowych ceny nadal rosły.  

Ceny na rynku spot pozostały relatywnie stabilne dla najważniejszych nawozów 

azotowych, takich jak saletra amonowa (KAS) i płynny roztwór saletrzano-mocznikowy 

(AHL) – podobnie jak najważniejszy nawóz fosforowy, fosforan diamonu (DAP). W 

przypadku mocznika, ceny na rynku spot w Europie spadły jeszcze bardziej, pomimo ponownego wzrostu cen gazu 

po wybuchu wojny na Ukrainie. Niestety nie musi to być rzeczywisty obraz sytuacji. W zależności od tego, jak długo 

potrwa rosyjska inwazja i jak daleko pójdą sankcje, ceny nawozów będą podążać za impulsami z tego kierunku. W 

każdym razie, przed rozpoczęciem wiosennych zamówień wydaje się, że nie ma szans na ostrzejsze spadki cen – ani 

w Europie, ani w USA. W tym tygodniu pojawiły się również doniesienia z Chin o wzroście cen – zwłaszcza nawozów 

potasowych. 

Rosja jest jednym z najważniejszych światowych dostawców nawozów i surowców pokrewnych, takich jak siarka. 

Rosjanie byli w ubiegłym roku czołowymi eksporterami mocznika, wieloskładnikowych nawozów NPK (azot, fosfor i 

potas), amoniaku, RSM (roztwory azotu) i saletry amonowej. Ponadto Rosjanie są trzecim co do wielkości 

eksporterem potażu na świecie i czwartym dostawcą fosforanów, a także siarki. 

Głównymi rynkami zbytu rosyjskich nawozów i surowców pokrewnych są Brazylia i Unia Europejska oraz USA. 

Pośrednio jednak wstrzymanie dostaw i sankcje tak dużego eksportera nawozów wpływają na cały światowy handel 

nawozami i ceny. Konflikt ukraiński wpłynie przede wszystkim na rynek potażu i ceny potażu. 

Chiny nie są uzależnione od Rosji  

Oba kraje wraz z Białorusią odpowiadają za około 40 proc. światowego eksportu potażu. Głównymi klientami są 

Chiny, Brazylia i Indie. - W Chinach po wybuchu wojny cena potażu wzrosła nawet o 30 procent - donosi Global 

Times. - Istnieje silna korelacja między ceną krajową nawozu potasowego a rynkiem międzynarodowym, bowiem 

około 50 procent chińskiego potażu pochodzi z importu - mówi chiński analityk rynku. Chiny importują rocznie około 

7 mln ton potażu, z czego Rosja dostarcza sporą część. W 2021 r. Chiny importowały około 2,254 mln ton rosyjskiego 

nawozu potasowego, co stanowiło około 30 procent całkowitego importu. 

Cena chlorku potasu we wschodnich Chinach wzrosła do 3600 juanów (570,6 USD) za tonę do 20 lutego, donosi 

Global Times. To była najwyższa cena od 10 lat i dwukrotnie wyższa od początku 2021 roku. Według Chińskiego 

Stowarzyszenia Przemysłu Nawozowego, tapmtejszy  zespół negocjacyjny ds. importu nawozów potasowych, 

składający się z kilku dużych firm nawozowych, takich jak Sinochem i kanadyjska firma produkująca nawozy 

potasowe Canpotex, osiągnął niedawno porozumienie w sprawie kontraktu na import nawozów potasowych 2022. 

Cena kontraktu została ustalona na 590 USD za tonę CFR (koszt i fracht), co jest najwyższą wartością od pięciu lat. Był 

to wzrost o 139 procent rok do roku. 

Z drugiej strony, jako duży eksporter, Chiny powinny być względnie samowystarczalne, jeśli chodzi o pozostałe dwa 

ważne nawozy – azot i fosforany. Chińskie ceny nawozów azotowych i fosforowych są o około 30 proc. niższe niż na 

rynku międzynarodowym, podają analitycy z Państwa Środka. Jednak kraj nałożył również masowe ograniczenia 

eksportowe i zaostrzył kontrolę eksportu wielu ważnych nawozów mineralnych.   
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Pekin zrobił również wiele aby zwiększyć swoją samowystarczalność w zakresie produkcji nawozów potasowych. - W 

ubiegłym roku łączna produkcja krajowa osiągnęła 8,6 mln ton. To zmniejszyło zależność od rynku 

międzynarodowego z 90 procent do 50 procent - powiedział w poniedziałek dla Global Times Wang Jianjiao, analityk 

rynku. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Nie ma co liczyć na spadki cen nawozów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2022 |  

- Z rozmów z największymi producentami nawozów w Polsce wynika, że najbliższym 

czasie nie ma co liczyć na poprawę sytuacji i spadki cen. Oznacza to, że zbliżający sezon 

aplikacyjny może być bardzo trudny.  Jeżeli rolników nie będzie stać na kupno nawozów 

będzie to miało ogromny, negatywny wpływ na cały sektor żywnościowy – przestrzega 

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. 

Polskie organizacje rolnicze zabiegają w Brukseli o poparcie wniosku polskiego rządu w 

sprawie zgody Komisji Europejskiej na interwencję na rynku nawozów. Bez niej grozi 

nam utrata stabilności żywnościowej, a to oznacza kłopoty zarówno dla rolników jak i 

konsumentów. Podczas ostatniego posiedzenia Prezydencji Copa-Cogeca na ręce Christiane Lambert Prezydent Copa 

oraz Ramóna Armengola Przewodniczącego Cogeca został złożony wniosek o poparcie przez Copa-Cogeca wniosku 

premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie udzielenia przez Komisję Europejską zgody na działania zmierzające do 

poprawy sytuacji na europejskim rynku nawozów.  

W liście skierowanym na ręce Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, polski premier zwrócił 

uwagę, że stabilność cen żywności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrobytu obywateli. Tymczasem od 

kilku miesięcy mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem jej cen w całej Europie – i konieczne jest rozwiązanie 

tego problemu, aby nie przyczyniał się on do zubożenia milionów obywateli UE, nie utrudniał ożywienia po pandemii 

i nie pogłębiał kryzysu gospodarczego. 

Rentowność produkcji znacznie spadła po wzroście cen nawozów 

Jednym z kluczowych czynników wpływających na ceny żywności jest koszt nawozów rolniczych stosowanych w 

produkcji. Gwałtowny wzrost tych kosztów znacznie przyczynił się do wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach. 

Mając to na uwadze, polskie organizacje rolnicze zrzeszone w Copa Cogeca uważają, że Komisja mogłaby rozważyć 

uruchomienie pomocy wspólnotowej z rezerwy kryzysowej na zakup nawozów dla producentów rolnych, ponieważ 

problem ten dotyka rolników z wielu państw członkowskich. - W wypadku braku takiej zgody, naszym zdaniem 

Komisja Europejska powinna zezwolić wnioskującym państwom członkowskim na przyznanie pomocy ze środków 

krajowych; która nie powinna zależeć ani wpływać na dostępne limity de minimis - uważa Federacja.  Jednocześnie 

polski rząd poprosił o rozważenie tymczasowego zawieszenie zasad pomocy państwa lub tymczasowego zezwolenia 

producentom nawozów na otrzymywanie pomocy państwa w takim zakresie, aby wzrost cen surowców nie 

powodował wzrostu cen żywności. Do rozważenie jest także tymczasowe zawieszenie EU ETS w odniesieniu do 

produkcji nawozów rolniczych – czytamy w komunikacie Federacji. 

Polskie organizacje działające w Copa-Cogeca zwróciły się z prośbą o poparcie tych postulatów. Ich wprowadzenie w 

życie stanowiłoby istotną pomoc dla europejskich rolników, których rentowność produkcji znacznie spadła po 

ogromnym wzroście cen nawozów. Z rozmów z największymi producentami nawozów w Polsce wynika, że 

najbliższym czasie nie ma co liczyć na poprawę sytuacji i spadki cen. Oznacza to, że zbliżający sezon aplikacyjny może 

być bardzo trudny.  Jeżeli rolników nie będzie stać na kupno nawozów będzie to miało ogromny, negatywny wpływ 

na cały sektor żywnościowy. Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie ceny nawozów, można dojść do wniosku, że 

ich zrównoważenie z przychodami ze sprzedaży płodów rolnych będzie po prostu niemożliwe. A to jak na wstępie 

zauważył premier Mateusz Morawiecki będzie oznaczało wzrost cen żywności dla wszystkich konsumentów w 

Europie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że względu na sytuację Rosja-Ukraina istnieje realne zagrożenie kolejnymi 

wzrostami cen gazu. 

Pod apelem podpisali się przedstawiciele Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowej Rady Izb 

Rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, ZZR „Ojczyzna”, ZRR „Samoobrona”. 

Źródło: FBZPR 

Zamknij > 
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Potężne wzrosty cen pszenicy na światowych rynkach 
Farmer.pl | Autor: Tomasz Roszkowski | 01.03.2022 | Fot. Shutterstock 

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się potężnymi 

wzrostami cen. Najwięcej zyskała pszenica na MATIF -11,2 proc. 

Utrzymuje się bardzo, bardzo duża zmienność na światowych rynkach zbóż po 

ubiegłotygodniowym ataku Rosji na Ukrainę. W czwartek ogromny wzrost, w piątek 

potężny spadek cen. Wczoraj ponownie potężny wzrost cen. Dzisiaj wzrosty cen są 

kontynuowane i są wczesnym popołudniem bardzo sowite. Co będzie dalej- nikt tego 

nie wie, ale nie zdziwię się jak zobaczę niedługo nawet 2500 zł za tonę pszenicy. 

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu podrożała wczoraj na MATIF o 11,2 proc. do 

322,50 euro/t (1513 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 29,0 proc.- jest najdroższa w historii notowań. Cena 

kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym wzrosła o 7,5 proc. i wyniosła 311,00 euro/t (1459 zł/t), a 

przez ostatni rok podniosła się o 36,7 proc. 

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym podrożała o 10,1 proc. i kosztowała 340,98 USD/t. W ujęciu r/r notowania 

wzrosły o 41,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła 5,8 proc. i 

wyniosła 274,60 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 25,6 proc… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/potezne-wzrosty-cen-pszenicy-na-swiatowych-rynkach,116535.html
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Szaleństwo cenowe i problemy z dostępnością paliw 
Farmer.pl | Autor: Maciej Sacha, Karol Hołownia | 01.03.2022 | Fot. Maciej Sacha 

Ostatni tydzień upłynął pod znakiem poważnych zawirowań na krajowym rynku paliw. 

Agresja Rosji na Ukrainę wywołała panikę wśród Polaków, którzy zaczęli tłumnie 

kupować zapasy benzyny czy oleju napędowego. W reakcji na zwiększony popyt 

właściciele stacji paliw podnieśli ceny, ale też szybko wyprzedali zapasy. Jak zmieniły się 

ceny w ostatnich dniach? Czy paliwo jest dostępne na stacjach? 

Czwartek, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę zaczął się na stacjach we wschodniej części 

województwa kujawsko-pomorskiego z cenami benzyny i oleju napędowego na 

poziomie około 5,50zł. W południe na stacjach zaczęły pojawiać się kolejki, a do 

wieczora ceny wzrosły o kilkanaście groszy na litrze. Warto przy tym pamiętać, że obecnie paliwa objęte są obniżoną 

stawką podatku VAT, wynoszącą 8% zamiast 23% . 

Małe lokalne stacje 

Tłumne pojawienie się klientów tankujących paliwa we wszelkiego rodzaju beczki, kanistry, a nawet butelki 

spowodowały błyskawiczne wyczerpanie zapasów na niektórych stacjach. Pracownicy jednej ze stacji w powiecie 

wąbrzeskim w województwie kujawsko-pomorskim, którą odwiedziliśmy w czwartkowy wieczór poinformowali 

„Mamy tylko gaz, po ropę zapraszamy jutro, a benzyna dopiero w poniedziałek”. 

Na stacji Orlen w Jabłonowie Pomorskim w nocy z czwartku na piątek benzyna 95 kosztowała 5,69zł/l, natomiast olej 

napędowy 5,71zł/l. Właścicielka innej stacji pytana o sytuację w piątek poinformowała, że obecnie nie ma już paliwa, 

a dostawa została przełożona z soboty na poniedziałek. Na stacjach w okolicy, gdzie paliwa były jeszcze dostępne, ich 

ceny przekroczyły w piątek 5,80zł/l. 

Obecnie na wspomnianej stacji w Jabłonowie Pomorskim benzyna 95 kosztuje 5,89zł/l, olej napędowy 5,91zł/l, LPG 

2,74zł/l, benzyna 98 6,19zł/l, a olej napędowy VERVA 6,14zł/l. Są to tym samym najtańsze paliwa w okolicy, gdyż na 

prywatnych stacjach benzyna 95 kosztuje około 6,40zł/l, olej napędowy około 6,50zł/l, a LPG około 3zł/l. 

Sytuacja na stacjach paliw przy głównych drogach 

Prawdziwe szaleństwo zaobserwowaliśmy jednak na stacjach przy drogach krajowych czy ekspresowych. Jadąc w 

sobotę z województwa kujawsko-pomorskiego na południe Polski DK10, DK50 czy S7 na wielu stacjach można było 

zaobserwować wyłączone wyświetlacze cen, a nawet zamknięte wjazdy na stacje. Często dostępny był tylko gaz, 

kosztujący nawet 3,70zł/l, a na pozostałych dystrybutorach naklejone były kartki „brak paliwa”… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/agroskop/szalenstwo-cenowe-i-problemy-z-dostepnoscia-paliw,116524.html
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Dokładna analiza stanu ozimin z różnych regionów Polski. Porady co dalej 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 01.03.2022 | Fot. Syngenta 

Mamy 1 marca, więc ruszyły intensywne prace w polu, bo od dzisiaj można stosować 

nawozy, zarówno azotowe, jak i naturalne. Dobrze, że jest przymrozek, pozwala on 

wjechać na plantacje. Jaki jest stan zarówno pszenicy ozimej jak i rzepaku? Ogólnie 

dobry. 

Zbieramy informacje odnośnie do stanu upraw ozimych na przedwiośniu: zarówno od 

naszych dziennikarzy z terenu, jak i od firm fitosanitarnych. Tym razem poprosiliśmy o 

fachową ocenę przedstawicieli Syngenta Polska. Zebrali oni bardzo szczegółowe dane z 

różnych regionów kraju, ale też radzą, na co zwrócić szczególną uwagę podczas ochrony 

plantacji. 

Dajcie znać, czy i u Was jest podobnie. Bo to, że rolnicy ciężko pracują już od samego rana, to widać w mediach 

społecznościowych. Akcja "nawozy" w toku. Pytanie tylko, ilu z Was je zastosuje i czy w ogóle macie je na stanie? 

Stan ozimin 2022 – Polska północno-zachodnia 

- W regionie północno-zachodnim stan ogólny pszenicy jest dobry. Stopień zaawansowania wzrostu roślin jest mocno 

zróżnicowany tj. od fazy jednego, dwóch liści do krzewienia (BBCH 11-12 do 22-25). Tak duże zróżnicowanie wynika z 

terminów siewu. Wcześnie siane pszenice: koniec września – początek października osiągnęły fazę krzewienia i takich 

plantacji jest najwięcej. Uprawy pszenicy ozimej, które osiągnęły fazę liści to późne zasiewy: koniec października i 

siewy listopadowe. W tym roku opóźnione siewy pszenicy przypadały głowienie na pola, gdzie przedplonem była 

kukurydza i buraki cukrowe – ocenia dla farmer.pl Jarosław Rawski, ekspert techniczny Syngenta. Jak mówi, 

szczególnie w przypadku buraka cukrowego terminy siewu roślin był znacznie opóźniony niż w poprzednich latach, co 

wynikało z przedłużającej się kampanii cukrowniczej pod koniec 2021 r. 

- W przypadku późno sianych plantacji, w tym roku rolnicy będą musieli się zastanowić nad zabiegami stymulującymi 

dokrzewianie, tj. zwiększenie pierwszej dawki nawozu azotowego lub i zastosowanie środków ochrony roślin z grupy 

regulatorów. Analizując występowanie chorób na roślinach to praktycznie w przypadku wczesnych siewów na 

starych liściach obserwujemy niewielkie występowanie septoriozy paskowanej liści i chorób podstawy źdźbła, 

natomiast mączniak zaatakował mocno, szczególnie odmiany podatne na tą chorobę – mówi Rawski. Co z rzepakiem 

ozimym w Polsce północno-zachodniej? Okazuje się, że w tym regionie, w przeciwieństwie do innych w Polsce, 

rzepak udało się zasiać w optymalnym terminie agrotechnicznym. A jak zauważa przedstawiciel Syngenta, warunki 

jesienią sprzyjały rozwojowi rzepaku i większość plantacji w zimowanie weszła z mocno rozwiniętą rozetą liściową tj. 

dziewięć i więcej liści (BBCH 19). 

- Obserwując uprawy rzepaku już od jesieni widać było, że rośliny nie miały tak dobrych warunków do rozwoju jak 

zboża ozime. Już od początku jak rośliny zaczęły wytwarzać liście obserwowaliśmy silny nalot śmietki kapuścianej, 

która corocznie atakuje plantacje rzepaku. Nauczeni doświadczeniami z poprzednich lat rolnicy nauczyli się w miarę 

dobrze radzić sobie z tym szkodnikiem. Jesienią 2021 r. pokazały się ślimaki, które nie są częstymi gośćmi na naszych 

polach, lecz jeżeli mamy wilgotną jesień to szczególnie na glebach „cięższych” i w uprawie bezorkowej mogą się 

pojawić, i w tym roku zaskoczył one rolników powodując znaczne uszkodzenia plantacji, a niektóre zostały tak 

zniszczone, że nadają się do likwidacji. Długa jesienna wegetacja wpłynęła również na rozwój niektórych chorób 

grzybowych i na wielu plantacjach obserwujemy występowanie suchej zgnilizny kapustnych – mówi dalej Jarosław 

Rawski. Jak przypomina, jesienią w celu ograniczenia chorób i regulacji pokroju łanu rolnicy wykonują zabieg, którego 

termin najczęściej przypada na początek października, natomiast substancje aktywne, które stosują do tego zbiegu 

charakteryzują się 3-4 tygodniowym okresem działania, co w obecnych czasach jesienią nie do końca wystarcza na 

pełne zabezpieczenie plantacji i istnieje ryzyko późniejszych infekcji, do których w ostatnich latach dochodzi tak jak 

to miało miejsce w tym sezonie… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/dokladna-analiza-stanu-ozimin-z-roznych-regionow-polski-porady-co-dalej,116497.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki za pszenicę niekiedy 

przekraczają 1500 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 02.03.2022 |  

Stawki na krajowym rynku zbóż niemal eksplodowały. Podmioty skupujące ziarno w 

Polsce błyskawicznie zareagowały na sytuację na światowych giełdach (wczorajsza 

rekordowa cena pszenicy na giełdzie Matif) i znacznie podwyższyły swoje propozycje. 

Od poniedziałkowego notowania ceny poszły w górę na ogół o kilkadziesiąt złotych za 

tonę. Jednak przypadku pszenicy konsumpcyjnej podwyżka przeciętnej wyceny tego 

towaru wyniosła ponad 100 zł/t. Wystrzeliły też notowania kukurydzy (+94,37 zł/t) i 

rzepaku (176,30 zł/t). 

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

02.03.2022 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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Zanik eksportu z Ukrainy i Rosji zwiększy popyt na polskie zboża 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.03.2022 |  

Analitycy Izby Zbożowo-Paszowej monitorują na bieżąco sytuację na zbożowym rynku 

krajowym i światowych giełdach w związku z agresją Rosji na Ukrainę.  – Oba rynki 

odpowiadają łącznie za 30 proc. eksportu pszenicy – podkreśla prezes Izby Zbożowo-

Paszowej, Monika Piątkowska. Zauważa jednocześnie, że agresja Rosji na Ukrainę 

doprowadziła do przerwania łańcuchów dostaw, ograniczenia podaży i eksportu, 

zmieniając diametralnie sytuację na światowych giełdach. 

Polska jest znaczącym eksporterem żywności, w tym również zboża. Nasz kraj nie jest 

uzależniony od pszenicy ukraińskiej czy rosyjskiej. Dotyczy to również pozostałych zbóż. 

Ale rosyjska agresja i sytuacja za wschodnią granicą oddziałuje na krajowy rynek, powodując wzrost cen i eksportu, a 

jednocześnie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski. 

W najnowszej analizie Izba informuje, że atak Rosji na Ukrainę i zakłócenia w eksporcie kukurydzy oraz pszenicy z 

Ukrainy zapewne przełożą się na wzrost wywozu ziarna zbóż z Polski w kolejnych tygodniach bieżącego sezonu.  

Rosja i Ukraina są dużymi eksporterami zboża do Afryki (w tym do Egiptu, Tunezji, Libanu, Libii i Nigerii), Turcji, Chin i 

krajów Bliskiego Wschodu. To główni klienci ukraińskiego i rosyjskiego rynku zbóż. Obserwatorzy zadają sobie 

pytanie o eksport pozostałych ok. 17 mln ton z planowanych ponad 60 mln ton zbóż z Ukrainy. - Informacje, że 

ukraińskie wojsko wstrzymało żeglugę w portach czarnomorskich, a Rosja zamknęła Morze Azowskie dla statków 

handlowych zwiększyły obawy o utratę dostaw ziarna, co może skierować popyt w kierunku alternatywnych źródeł, 

takich jak dostawy z UE – podkreślają eksperci Izby. 

Eksperci Izby Zbożowo-Paszowej podkreślają w opublikowanym raporcie zbożowym, że: 

- bezpieczeństwo żywnościowe Polski jest niezagrożone; 

- ograniczona podaż i zanik eksportu zwiększą popyt na polskie zboża; 

- ceny produktów rolnych na światowych giełdach i sklepowych półkach będą rosły. 

Zamknij > 
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Izba Zbożowo-Paszowa wykluczyła z grona członków firmę z kapitałem rosyjskim 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 02.03.2022 | Fot. Tytus Żmijewski 

Prezydium Izby Zbożowo-Paszowej wykluczyło z grona swoich członków firmę z 

rosyjskim kapitałem. Jednocześnie prezydium chce, by członkowie zakończyli 

współpracę z rosyjskimi partnerami. 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i jej gospodarczymi konsekwencjami Monika 

Piątkowska, prezes Izby zwołała nadzwyczajne posiedzenie prezydium, na którym 

omówiono bieżącą sytuację i problemy dla rynku zbóż oraz pasz, związane m.in. z 

przerwaniem łańcucha dostaw i ograniczeniem dostępności surowców. 

Prezydium Izby podjęło dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła wykluczenia z grona 

członków firmy z kapitałem rosyjskim. Statut IZP stanowi, że możliwe jest wykluczenie firmy, której członkostwo 

godzi w jej dobre imię i nie da się go pogodzić z celami. 

W uchwale czytamy, że "w opinii Prezydium IZP, Federacja Rosyjska dokonując zbrojnej agresji na Ukrainę, naruszyła 

między innymi wszelkie zasady możliwej współpracy gospodarczej z podmiotami wywodzącymi się z jej terytorium, w 

tym ich reprezentowania w organizacjach branżowych". 

Podczas posiedzenia przyjęto również jednogłośnie uchwałę w sprawie wdrożenia przez członków Izby działań na 

rzecz odstępowania od współpracy z podmiotami gospodarczymi wywodzącymi się z Federacji Rosyjskiej. 

Prezydium zwróciło uwagę, że jednym z działań Izby jest kształtowanie zasad etyki w działaniach gospodarczych 

członków. Uchwała podyktowana jest koniecznością podejmowania wszelkich starań na rzecz zaprzestania tego 

konfliktu zbrojnego. 

Izba Zbożowo-Paszowa jest największą organizacją branży zbożowo-paszowej w Polsce, zrzeszającą ponad 60 firm z 

sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i 

międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliwowego. Podmioty zrzeszone 

w Izbie reprezentują ok. 70 proc. potencjału polskiego rynku zbóż i ponad 50 proc. rynku paszowego. 

Zamknij > 
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Gigant spodziewa się zakłóceń w łańcuchach dostaw nawozów 
Agropolska.pl | Autor :  PAP, (EM) | 02.03.2022 | Fot. Arkadiusz Artyszak 

Kanadyjska firma Nutrien, największy światowy producent nawozów, spodziewa się 

przedłużonych zakłóceń w łańcuchach dostaw potasowych i azotowych nawozów 

rolniczych w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. 

Jak przekazała agencja Reutera, przedstawiciele firmy zapowiedzieli zarazem, że 

zwiększą produkcję potasu, jeśli będą utrzymywać się problemy z dostawami z Rosji i 

Białorusi, odpowiednio drugiego i trzeciego największego producenta potasu na 

świecie. 

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócili uwagę, że rosyjska napaść na 

Ukrainę odbija się na cenach surowców energetycznych, w tym gazu ziemnego wykorzystywanego do produkcji 

nawozów azotowych. 

Podkreślili, że Rosja jest przy tym jednym z największych eksporterów nawozów na świecie, a trwający konflikt 

stwarza realne ryzyko wstrzymywania dostaw. 

Środa jest siódmym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Władze w Moskwie określają prowadzone działania jako 

"specjalną operację wojskową". 

W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje 

gospodarcze i polityczne. 

Zamknij > 
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Cenniki pszenicy i rzepaku w skupach zmieniają się z godziny na godzinę. Rzepak nawet 

po 3850 zł/t 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 02.03.2022 | Fot. Pixabay 

Zbieraliśmy dzisiaj dla Państwa, jak zwykle, ceny płodów rolnych, w wybranych skupach 

na terenie kraju. Okazuje się, że owszem mamy do czynienia z podwyżkami, zwłaszcza 

rzepak poszedł w górę, ale zaznaczono, że to jest cena dnia, a nawet z konkretnej 

godziny. - Już trzeci raz dzisiaj zmieniamy cennik - podają. 

Śledzimy aktualną sytuację na rynku płodów rolnych. Sprawdziliśmy, czy wraz ze 

znacznym wzrostem cen pszenicy czy rzepaku na giełdach, które są wynikiem wojny na 

Ukrainie, wzrosły też ceny w naszych rodzimych punktach skupu. Okazuje się, że tak. 

Najbardziej to widać na przykładzie rzepaku, gdzie maksymalnie kosztuje on 3900 zł/t. 

Ale są też takie miejsca, gdzie sięgają one jedynie 3 tys. zł. Są duże dysproporcje. 

Cena pszenicy w firmach z którymi się kontaktowaliśmy nie jest tak wysoka tak jak na giełdach i zbliża się do 1500 

zł/t, maksymalnie z naszych danych wynika, że osiągnęła 1470 zł. Za to, jak się dowiadujemy, ceny zmieniają się z 

godziny na godzinę i warto właśnie przy nich podawać nie tylko dzień (termin zbierania danych), ale również właśnie 

konkretną godzinę. Tak bardzo rynek nie wie jak się zachować w obecnej, bardzo niepewnej sytuacji geopolitycznej i 

gospodarczej. Podzielcie się ile w Waszych skupach można dostać za surowce rolne? 

Ceny zbóż i rzepaku na giełdach a wojna na Ukrainie  

Tymczasem na światowych giełdach towarowych ceny są bardzo wysokie i nadal wzrastają. Trzeba też wziąć pod 

uwagę, że bardzo osłabiła się nasza waluta i „przelicznik” na złotówki jest też bardzo wysoki. Jedno euro kosztuje ok. 

4,8 zł, a dolar – 4,25 zł. 

Rosja i Ukraina odpowiadają za 13,97% światowej produkcji pszenicy i 28,55% eksportu. Liczby oparte na raporcie 

WASDE z lutego 2022 r., teraz przy obecnych zamknięciach portów ulegną zmianie. 

Jak pisał Tomasz Roszkowski na farmer.pl, pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu podrożała wczoraj na MATIF o 

8,9 proc. do 351,25 euro/t (1659 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 43,4 proc. - jest najdroższa w historii 

notowań. A notowania rzepaku, pokrywają się z tym co u nas, czyli w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej 

giełdzie wzrosły wczoraj o 9,3 proc. do 825,75 euro/t (3901) zł/t,) i były o 64,3 proc. wyższe niż o tej porze przed 

rokiem. 

Zdaniem ekspertów rynku, inflacja cen żywności może przyspieszyć. Trwa wojna w „spichlerzu Europy”. A przed nami 

wiosna. Wielu ukraińskich rolników nie będzie miało możliwości wysiać upraw jarych, a nikt jeszcze nie myśli o 

zbiorze ozimych. To jest zbyt odległa perspektywa ludzi, którzy muszą myśleć o tym co tu i teraz, aby przetrwać. 

Nawet z powodu problemów z dostępem do paliwa, a także bardzo możliwymi stratami w infrastrukturze, rolnicy 

raczej nie ruszą w pole. 

My, jako bezpośredni sąsiad, też możemy mieć zachwiany łańcuch dostaw środków produkcji, a także podwyżki ich 

cen. Problem też z dostępem do paliwa i pasz, o czym informują poprzez media społecznościowe rolnicy. A mamy 

przedwiośnie. Poza tym z powodu drogich i nadal rosnących cen nawozów, rolnicy ograniczają ich stosowanie, co 

może odbić się również na wielkościach plonu. Jak się dowiadujemy jest też kłopot z pozyskaniem materiału 

siewnego, zwłaszcza roślin wysokobiałkowych, ale też np. słonecznika, z którego uprawy słynie właśnie Ukraina. 

Bardzo dynamiczna sytuacja na rynkach 

Jak już pisaliśmy na farmer.pl Izba Zbożowo-Paszowa oceniła, że o ile nie zagraża nam zachwianie bezpieczeństwa 

żywnościowego Polski, to już możemy się spodziewać ograniczonej podaży i zaniku eksportu związanego z 

eksportem, co przełoży się na większy popyt na polskie zboża. A ceny produktów rolnych na światowych giełdach i 

sklepowych półkach będą rosły. Bo te dwa kraje, czyli Ukraina i Rosja, odpowiadają w sumie za 30 proc. eksportu 

pszenicy. I są też dużymi eksporterami zboża do Afryki, Turcji, Chin i krajów Bliskiego Wschodu, a porty 
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przeładunkowe i możliwość eksportu z Ukrainy są wstrzymane. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się jeszcze 

wydarzy. 

Zakupy zbóż są bardzo rozchwiane. Rynek reaguje bardzo nerwowo, bo właśnie te są ogromnym eksporterem zbóż. 

Ceny pszenicy i rzepaku marzec 2022 – wojna na Ukrainie 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 2 marca 2022 r. (ok. godz. 12.00) w poszczególnych punktach skupu w 

zł/t (na podstawie wywiadu telefonicznego)… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/cenniki-pszenicy-i-rzepaku-w-skupach-zmieniaja-sie-z-godziny-na-godzine-rzepak-nawet-po-3850-zl-t,116582.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  20 

Izba Zbożowo-Paszowa: Rosną ceny zbóż po inwazji na Ukrainę 
Farmer.pl | Autor: PAP | 02.03.2022 | Fot. Shutterstock 

Inwazja Rosji na Ukrainę i wzrost cen ziarna na giełdach światowych wpłynęły na 

umocnienie cen zbóż na rynku krajowym. Wyraźny wzrost cen ziarna wystąpił w 

przypadku dostaw do portów z przeznaczeniem na eksport - informuje Izba Zbożowo-

Paszowa. 

W ubiegłym tygodniu ceny pszenicy i kukurydzy z dostawą do portów (są one zazwyczaj 

wyższe o ok. 100 zł/t od cen oferowanych w skupach wewnątrz kraju) wzrosły o 100-

150 zł na tonie. Po wkroczeniu wojsk rosyjskich na Ukrainę i skokowej zwyżce cen zbóż 

na giełdach, eksporterzy zwiększyli zainteresowanie zakupem ziarna na rynku 

krajowym. 

Natomiast przetwórcy nie są skłonni do oferowania wyższych cen. - Tym samym na rynku notuje się znaczne 

rozbieżności cenowe, gdyż rolnicy oczekują wyraźnie wyższych cen po wybuchu wojny na Ukrainie. Wytwórnie pasz i 

młyny kupują jednak mało ziarna pod bieżącą produkcję. Wiele podmiotów postanowiło przeczekać notowane w 

ostatnich dniach zawirowania cen zbóż na giełdach - podkreśla Izba. 

Jak zauważa Izba, pierwsze tygodnie roku to okres, w którym notuje się mniejszy przerób ziarna na pasze. Niemniej 

jednak, rozpoczynające się w marcu tzw. wstawienia kurcząt i większy chów przydomowy powinny wpłynąć na 

wzrost popytu na pasze ze strony hodowców i tym samym przełożyć się na zwiększenie produkcji pasz. 

W końcu ubiegłego tygodnia pszenica konsumpcyjna kosztowała 1200-1300 zł/t; pszenica paszowa - 1200-1280 zł/t; 

żyto konsumpcyjne - 980-1050 zł/t; żyto paszowe - 980-1040 zł/t; pszenżyto - 1000-1100 zł/t; kukurydza - 1000-1100 

zł/t; rzepak - 3450-3500 - zł/t. 

W opinii ekspertów Izby, atak Rosji na Ukrainę i zakłócenia w eksporcie kukurydzy i pszenicy z Ukrainy zapewne 

przełożą się na wzrost eksportu ziarna zbóż z Polski w kolejnych tygodniach bieżącego sezonu. 

W ubiegłym tygodniu, po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę ceny pszenicy na paryskiej giełdzie MATIF mocno 

zwyżkowały, nawet o kilkanaście procent. W kolejnych dniach ustabilizowały się na poziomie o 5-6 proc. wyższym niż 

ceny sprzed rozpoczęcia konfliktu - poinformował PAP dyrektor Izby Radosław Grzegorczyk. 

W piątek, 25 lutego, cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2022 r. na MATIF wyniosła 290,00 euro/t (1352 zł/t) i 

była o 6,7 proc. wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2022 r. wyniosła 289,75 euro/t i była o 5,1 

proc. wyższa. We wtorek, 1 marca br., pszenica w kontrakcie marcowym kosztowała 344,5 euro/t wobec 322,5 

euro/t dzień wcześniej; z dostawą w maju - 335,5 euro/t; a na wrzesień - 304,25 euro/t. 

We wtorek, 1 marca, notowania kukurydzy były na poziomie 325,25 euro/t wobec 311 euro/t dzień wcześniej. Przed 

wybuchem wojny kukurydza na giełdzie MATIF kosztowała 268 euro/t. 

Szef biura IZ-P zaznaczył, że wzrosły obawy, iż masowy eksport ziarna przez Morze Czarne może zostać ograniczony. 

Informacje, że ukraińskie wojsko wstrzymało żeglugę w portach czarnomorskich, a Rosja zamknęła Morze Azowskie 

dla statków handlowych zwiększyły obawy o utratę dostaw ziarna, co może skierować popyt w kierunku 

alternatywnych źródeł, takich jak Unia Europejska. Dodał, że problem z importem mają szczególnie kraje południa 

Europy: Hiszpania, Portugalia czy Włochy, które kupowały duże ilości kukurydzy z Ukrainy… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/izba-zbozowo-paszowa-rosna-ceny-zboz-po-inwazji-na-ukraine,116548.html
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Agrochem Puławy podał nowe ceny nawozów. Podwyżki sięgają 150 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.03.2022 | 

Spółka Agrochem Puławy – autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, opublikowała 

najnowsze cenniki sprzedaży, które dotyczą tylko nawozów wieloskładnikowych. W 

zaprezentowanym przez spółkę zestawieniu widoczne są podwyżki o minimum 30 zł/t 

względem cenników z 28 stycznia, a w przypadku Polidapu wzrost wynosi 150 zł/t.   

Cennik hurtowy nawozów wieloskładnikowych (obowiązuje od 02.03.2022 lub do 

wyczerpania zapasów): 
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Agrochem nie podał nowych stawek za nawozy azotowe i moc utrzymują te opublikowane 28 stycznia br. (cennik 

znajduje się poniżej) 

Jak informuje Agrochem, powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 

art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego Poniższe cenniki dotyczą wysyłek całosamochodowych (24 tony). Zamówienie oraz 

ostateczne warunki muszą być potwierdzone przez Agrochem Puławy. Do poniższych cen doliczony zostanie 

aktualnie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług. Ceny ujęte w cenniku są to ceny wyjściowe, które mogą 

podlegać negocjacji… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/nawozy/26041-agrochem-pulawy-podal-nowe-ceny-nawozow-podwyzki-siegaja-150-zl-t
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Można spodziewać się kolejnych podwyżek cen nawozów. Unia zakazała importu potażu z 

Białorusi 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.03.2022 | 

W środę (2 marca) w Brukseli zatwierdzono nowy pakiet unijnych sankcji wymierzonych 

w Białoruś za wsparcie Rosji w ataku militarnym na Ukrainę. Restrykcje obejmują 

całkowity zakaz importu białoruskiego chlorku potasu - jednego z trzech głównych 

chemicznych składników stosowanych w produkcji nawozów (drugim są fosforany i 

azot). 

Jak informuje portal eurativ.com, sankcje gospodarcze wymierzone w białoruski 

eksport potażu zostały wprowadzone już w czerwcu po przymusowym lądowaniu 

samolotu Ryanair w Mińsku, który doprowadził do uwięzienia działacza opozycji 

Romana Protasewicza i jego dziewczyny, Sofii Sapiegi, którzy podróżowali na Litwę. Szacuje się, że przyjęte w 

czerwcu środki wykluczają z handlu UE około 20% potażu wydobywanego na Białorusi. Niebawem będzie to 100% 

całego chlorku potasu, który podlega ograniczeniom importowym. 

- W tamtym czasie podjęto decyzję polityczną, aby zablokować tylko niektóre rodzaje potażu. Teraz dochodzimy do 

sytuacji, w której jesteśmy gotowi zakazać wszystkich typów –wyjaśnia anonimowy urzędnik UE w wypowiedzi dla 

portalu euractiv.com. Od środy Bruksela pozostawia trzy miesiące na realizację zawartych kontraktów przed 

wprowadzeniem embarga. Później jakikolwiek handel nie będzie możliwy, choć UE zwykle pozwala na pełną 

realizację zawartych kontraktów bez ograniczeń czasowych.  

Największy europejski producent nawozów Yara już w styczniu zapowiedział , że będzie wygaszał dostawy z Białorusi. 

Inne główne składniki nawozów, takie jak azot i fosforany, nie są jako takie ujęte w wykazie sankcyjnym. Jednak już 

pakiet czerwcowy zabronił niektórych mieszanek, jak w mineralnych nawozach chemicznych zawierających trzy 

składniki mineralne, a także innej mieszanki zawierającej tylko fosfor i potas. 

Nawozy będą jeszcze droższe 

Chociaż Niemcy są czwartym co do wielkości producentem potażu na świecie, w Unii Europejskiej występuje duży 

niedobór potażu, którego udział w światowej produkcji tego surowca wynosi zaledwie 6%. Według danych 

przedstawionych przez unijne stowarzyszenie FertilizersEurope w 2020 r. import potażu do UE wyniósł 2,4 mln ton, 

przy czym udział importowanego potażu wyniósł 85% całkowitej konsumpcji w UE. W latach 2018-2020 udział 

składników pochodzenia białoruskiego w imporcie potażu do UE wyniósł 27%. 

Unijne stowarzyszenie rolników COPA-COGECA, z którym skontaktował się Euractiv, stwierdziło, że na tym etapie 

trudno jest uzyskać dokładne informacje na temat potencjalnego wpływu zakazu na ceny ze względu na strukturę 

rynku. - Spodziewamy się jednak wzrostu cen i zakłóceń - powiedział rzecznik COPA-COGECA, dodając, że istnieją 

pewne rozwiązania średnioterminowe, ale w krótkim okresie sytuacja jest napięta. 

Biorąc pod uwagę rynek światowy, szacuje się, że światowa roczna produkcja potażu osiągnęła w 2020 roku 43 mln 

ton, przy czym dominującym producentem jest Kanada z 14 mln ton. Według unijnych rolników, zastąpienie 1,7 tony 

importu rosyjsko-białoruskiego na przykład z Kanady byłoby czasochłonne i kosztowne. Niektóre prywatne firmy 

prowadzą obecnie odwierty próbne w Niemczech Wschodnich w poszukiwaniu nowych kopalń potażu. Podobno 

niektóre z odwiertów wyglądały obiecująco. Zakaz potażu dokłada się do już istniejących obaw związanych z 

rosnącymi cenami surowców. Oczekiwano, że w środę (2 marca) Komisja Europejska przedstawi komunikat w 

sprawie cen energii, który odniósłby się również do rosnących cen nawozów. - Obserwowaliśmy drastyczną zmianę 

sytuacji, także w sektorze nawozów. Nie ma importu i nie ma możliwości importu – powiedział w środę po spotkaniu 

z ministrami rolnictwa krajów UE-27 unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. - To nowa sytuacja, dlatego 

zdecydowaliśmy, że komunikat wyjdzie dopiero 8 marca – dodał. 

Źródło: euractiv.com 

Zamknij > 
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Jest projekt - dopłat do zakupu nawozów 
Farmer.pl | Autor: PAP | 03.03.2022 |Fot. Shutterstock 

Rząd planuje nową formę pomocy dla rolników, którym zagraża utrata płynności 

finansowej - wynika z opublikowanych w czwartek założeń projektu rozporządzenia. 

Mają się pojawić dopłaty do zakupu nawozów mineralnych. 

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu 

rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. Za przygotowanie projektu odpowiada resort rolnictwa. 

W wykazie przyznano, że rok 2021 jak i obecny są kolejnymi trudnymi latami dla 

producentów rolnych. Ma to związek ze zbytem produktów rolnych, co jest związane z pandemią COVID-19 oraz 

drastycznym wzrostem cen środków do produkcji rolnej. 

"Od początku 2021 r. na rynkach państw Unii Europejskiej obserwowany jest stały wzrost notowań gazu ziemnego. 

Ten wzrost łączony jest z czynnikami globalnymi m.in. takimi jak ograniczenie zużycia i wydobycia gazu wskutek 

pandemii COVID-19. Skutkuje to drastycznym zwiększeniem kosztów produkcji i cen nawozów przede wszystkim na 

bazie amoniaku. Istotny ciężar wzrostu cen ponoszą producenci rolni ograniczając wolumen zakupu nawozów. 

Sytuacja ta grozi załamaniem rynku produkcji rolnej i wzrostem cen żywności" - czytamy w wykazie… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/jest-projekt-doplat-do-zakupu-nawozow,116656.html
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KOWR przejmie ziemię rolną od dłużnika, a potem mu ją... wydzierżawi 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 25.02.2022 |Fot. pixabay 

Resort infrastruktury szykuje ciekawe zmiany w ustawie o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Jak na przykład ta, która zakłada, że KOWR 

przejmie ziemię od zadłużonego rolnika, a potem mu ją... wydzierżawi. 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o 

inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy autorstwa resortu 

infrastruktury. 

Wśród wielu koncepcji upraszczających i skracających realizacje inwestycji mających na 

celu przeciwdziałanie suszy, znalazło się również kilka ciekawych propozycje zmian w 

ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (ustawa gnr). 

- Celem zmian wprowadzonych w art. 28a ust. 2 pkt 2, art. 31 ust. 2a, art. 32a ust. 1a, 1b, 2, ustawy gnr jest 

zapewnienie dalszej i nieprzerwanej możliwości prowadzenia działalności rolniczej przez podmioty, które są 

dłużnikami KOWR w obliczu panującej w rolnictwie, trudnej sytuacji spowodowanej wystąpieniem suszy - zaznaczono 

w uzasadnieniu nowoprojektowanych przepisów. 

Jak zauważa resort infrastruktury, w jej wyniku możliwy jest spadek opłacalności produkcji rolnej oraz wystąpienie 

wzrostu poziomu bezrobocia na obszarach wiejskich. - Zaproponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia 

obciążeń finansowych podmiotów prowadzących działalność rolniczą, a w konsekwencji pozwolą na utrzymanie 

miejsc pracy i związanej z tym płynności finansowej, niezbędnej w prowadzonej przez nich działalności w okresie 

narażenia na straty ekonomiczne spowodowane skutkami suszy - tłumaczy.  

Nieruchomość za długi 

A o co konkretnie chodzi? Projektowane zmiany wprowadzają możliwość nabycia przez KOWR nieruchomości rolnej 

od rolnika, który jest jego dłużnikiem m.in. w związku z trudnościami z zapłatą czynszu dzierżawnego.  

- W obliczu bowiem trudnej sytuacji związanej z występującą kolejny rok suszą mogą zaistnieć okoliczności, 

niezawinione przez rolników, które utrudniają lub uniemożliwiają wywiązywanie się przez nich z zaciągniętych wobec 

KOWR zobowiązań, a często są to gospodarstwa rodzinne, których posiadacze w sposób prawidłowy gospodarują na 

nieruchomościach wchodzących w ich skład, prowadząc na nich w sposób racjonalny działalność rolniczą - 

podkreślono w uzasadnieniu. 

I dodano: - W sytuacji wystąpienia trudności wpływających na normalne funkcjonowanie gospodarstw rolnych 

(takich jak w szczególności susza), rolnicy mogą nie być w stanie wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z 

nabycia nieruchomości, ponieważ przychód z prowadzenia gospodarki rolnej na tych gruntach ulega w takich 

sytuacjach znacznemu zmniejszeniu. Dlatego zmiana pozwala w takich okolicznościach na nabycie przez KOWR 

nieruchomości na wniosek podmiotu, który nabył ją uprzednio z Zasobu i nie dokonał spłaty należności za zakupioną 

nieruchomość, rozłożoną na raty. 

Co prawda sam projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, jak głosi jego tytuł - 

dotyczy suszy, to, jeśli się zajrzy do szczegółów, w żadnym miejscu artykułu 43 nowej ustawy, która wprowadza 

zmiany w ustawie o gnr, nie wymieniono słowa susza.  

Ale idźmy dalej, bowiem jednocześnie nowe przepisy umożliwiają zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, która 

powróciła do Zasobu, z jej dotychczasowym właścicielem – bez obowiązku przeprowadzania przetargu - podkreśla w 

uzasadnieniu resort infrastruktury. 

- Należy wskazać, że regulacja jest niezbędna, ponieważ dotychczasowi właściciele nieruchomości najczęściej są 

rolnikami, którzy poczynili na nich odpowiednie nakłady oraz utrzymywali je w odpowiedniej kulturze rolnej. W 

interesie społecznym jest to, aby nieruchomości rolne Zasobu pozostały w użytkowaniu rolników dotychczas 

gospodarującymi tymi nieruchomościami, a trudności w spłacie rat wynikające z niezależnych od danego podmiotu 
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okoliczności, nie powodowały utraty pracy. Rolnicy dokonali inwestycji w gospodarstwa rolne dostosowując je do 

posiadanego areału i taka możliwość dzierżawy pozwoli utrzymać opłacalność produkcji. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 

ustawy gnr, podmiotom takim, po spełnieniu warunków określonych w ww. przepisie, w przypadku przeznaczenia 

przez KOWR nieruchomości do sprzedaży, będzie przysługiwało pierwszeństwo w jej nabyciu. Uzyskają one zatem na 

powrót możliwość stania się jej właścicielami - wyjaśniono w uzasadnieniu. 

Nie ma na raty, będzie na czynsz? 

Zmiany przewidziano także w art. 31 ust. 2a ustawy gnr. - Z tych samych względów zasadne jest wprowadzenie 

mechanizmu, na podstawie którego, po dokonaniu odroczenia spłaty należności na zasadach określonych w art. 23a 

ust. 1 ustawy gnr, określony w umowie termin całkowitej spłaty należności będzie mógł zostać wydłużony o ten sam 

okres, na który udzielono odroczenia. W tym przypadku okres ten nie będzie mógł być jednak dłuższy niż 20 lat - 

założono w nowych przepisach. 

- Narzędzie, z którego będzie mógł skorzystać KOWR, umożliwi podmiotowi, na rzecz którego takie odroczenie 

nastąpiło, zaangażowanie posiadanego kapitału w pierwszej kolejności w działania związane z utrzymaniem 

płynności prowadzonej działalności rolniczej, co jest warunkiem kluczowym dla późniejszej możliwości dokonywania 

przez niego spłat tytułem istniejących wobec KOWR zobowiązań - napisano w uzasadnieniu. 

- Wprowadzenie zmian w art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ust. 2 pkt 7 ustawy gnr umożliwi KOWR zachowanie ciągłości 

realizacji zadań związanych z rozdysponowaniem nieruchomości Zasobu, przyspieszy rozdysponowanie 

nieruchomości rolnych Zasobu, które będą mogły być bezzwłocznie zagospodarowane przez dzierżawców i 

przeznaczone w obecnym okresie agrotechnicznym do uprawy roślin jarych o późnym siewie, lub umożliwi 

uzyskiwanie plonów z trwałych użytków zielonych, ewentualnie wykonanie na nieruchomościach Zasobu zabiegów 

agrotechnicznych pod uprawy ozime - wyjaśniono także w uzasadnieniu projektowanych przepisów… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/kowr-przejmie-ziemie-rolna-od-dluznika-a-potem-mu-ja-wydzierzawi,116383.html
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Wojna na Ukrainie napędza podwyżki paliwa 
Farmer.pl | Autor: PAP | 04.03.2022 | Fot.shutterstock 

Na rynkach międzynarodowych ropa i paliwa gotowe reagują dynamiczną zwyżką na 

zagrożenie, jakie stworzyła dla stabilności globalnej inwazja rosyjskich wojsk na 

Ukrainę. Ceny powinny dalej rosnąć - stwierdził portal e-petrol.pl w piątkowej analizie. 

- W okresie między 7 i 13 marca spodziewamy się, że cena benzyny 98-oktanowej może 

ulokować się na poziomie 6,68-6,81 zł/l. Z kolei cena za benzynę Pb95 zapewne 

wyniesie średnio 6,33-6,49 zł/l. - prognozują analitycy e-petrol.pl. 

Podwyżki nie ominą oleju napędowego: Zakładamy, że ceny ulokują się na poziomie 

6,83-6,96 zł/l. Portal wspomniał o możliwych cenach autogazu: dla tego paliwa 

oczekiwana jest cena na poziomie 2,95-3,09 zł/l. 

E.petrol.pl zwrócił uwagę na "drastyczny" skok cen hurtowych, które wzrosły o kilkaset złotych za metr sześcienny. - 

W porównaniu z ubiegłym weekendem zmiana zwyżkowa dla benzyny 95-oktanowej to prawie 587 zł na metrze 

sześc., a cena to 5825 zł/m sześc. W przypadku benzyny 98-oktanowej skok w analogicznym okresie to ponad 630 zł i 

cena tego paliwa wyniosła blisko 6142 zł. Jeszcze większa zmiana zwyżkowa dotyczy oleju napędowego - dzisiejsza 

średnia cena 6367 zł/m sześc. jest o ponad 930 zł wyższa niż w ostatnią sobotę. Olej opałowy sprzedawany jest 

natomiast po 5086 zł/m sześc., a więc jest droższy o prawie 940 zł niż w poprzedni weekend - przywołał portal. 

Portal przywołał słowa prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka o dywersyfikacji dostaw surowców: - Aktualnie rosyjska 

ropa REBCO jest przerabiana przez Grupę Orlen w ok. 50 proc., a pozostała ropa pochodzi m.in. z Arabii Saudyjskiej, 

USA czy Afryki Zachodniej. We wtorek Obajtek napisał na Twitterze, że koncern na bieżąco realizuje wszystkie 

dostawy na stacje i ma "odpowiednie zapasy by zachować ich ciągłość". 

E-petrol.pl przypomniał, że ceny ropy są najwyższe od wielu lat: - W mijającym tygodniu cena ropy Brent 

zdecydowanie przekroczyła poziom 100 dolarów, notując w czwartek nowe wieloletnie maksima na poziomie 119,84 

dolarów za baryłkę. Tak drogo na rynku naftowym ostatni raz było w 2012 r." W piątek po południu cena wynosiła 

ok. 112 dolarów za baryłkę. 

- Sankcje nałożone na Rosję nie dotykają na razie bezpośrednio sektora naftowego, ale dochodzi do 

samoograniczenia relacji handlowych z Moskwą i brakuje chętnych na zakup rosyjskiej ropy i produktów naftowych - 

podkreślili autorzy analizy… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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