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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 4 kwietnia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 603,75  Średnia cena zł/t: 1 171,18  Średnia cena zł/t: 1 295,00  Średnia cena zł/t: 988,57  

MIN - MAX: 1 550,00 - 1 760,00  MIN - MAX: 1 020,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 740,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 100,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 504,58  Średnia cena zł/t: 1 153,33  Średnia cena zł/t: 1 289,35  Średnia cena zł/t: 1 235,00  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 710,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 360,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 490,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 440,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 483,33  Średnia cena zł/t: 1 455,00  Średnia cena zł/t: 1 435,00  Średnia cena zł/t: 1 480,00  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 940,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 560,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 660,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 690,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 4 217,61  Średnia cena zł/t: 1 406,43  Średnia cena zł/l: 1,89 Średnia cena zł/kg: 6,58 

MIN - MAX: 3 650,00 - 4 520,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 610,00  MIN - MAX: 1,80 – 1,97 MIN - MAX: 5,80 – 7,50 

    
    

MATF Pszenica  
365,25 €/t 

MATF Kukurydza  
315,50 €/t 
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Notowania pszenicy znów mogą sięgnąć poziomu 400 EUR/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.03.2022 | 

Ceny pszenicy na giełdzie Matif w Paryżu ponownie powędrowały powyżej granicy 380 

euro/t. Analitycy uważają, że szybki wzrost do ponad 400 euro/t jest możliwy, ponieważ 

globalna sytuacja w relacji popyt-podaż wciąż się pogarsza. Oprócz bieżących 

problemów z dostawami z Morza Czarnego, narastają obawy związane z suszą w 

Ameryce Północnej. Wszystkie ukraińskie porty na Morzu Czarnym i Azowskim 

pozostają zamknięte dla statków - poinformowało w zeszłym tygodniu Ministerstwo 

Infrastruktury Ukrainy. Czytaj dalej… 

 

Samorząd rolniczy domaga się rozszerzenia programu dopłat do zakupu nawozów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.03.2022 | 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 

zwiększenie powierzchni, do której może przysługiwać dopłata do zakupionych 

nawozów. Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzony limit, polegający na tym, że 

dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha w jednym gospodarstwie, jest 

zdecydowanie niewystarczający, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla 

Polski. Czytaj dalej… 

 

 

Jest jeszcze dużo ziarna zbóż w magazynach, ale rolnicy zwlekają ze sprzedażą 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.03.2022 | 

- Na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu notuje się brak płynności w handlu. 

Dni, w których notuje się większą rynkową podaż ziarna przeplatają się z dniami, kiedy 

ofert sprzedaży ziarna jest niewiele. Notowany w ostatnich dniach wzrost cen zbóż na 

MATIFie powoduje, iż rolnicy ponownie wstrzymują się z oferowaniem ziarna na 

sprzedaż. Obecnie na rynku notuje się uszczuploną rynkową podaż praktycznie 

wszystkich zbóż – ocenia aktualny stan rynkowy Izba Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Kiedy i jak dokrzewić pszenicę? 
Farmer.pl | Autor: dr Stanisław Świtek | 27.03.2022 |  

Końcowy plon ziarna zależy w dużym stopniu od obsady kłosów na jednostce 

powierzchni. Gdy jest zbyt niska, warto rośliny pobudzić wiosną do krzewienia. W 

sezonie 2022 może to być szczególnie potrzebne. Już wiemy, że będzie to jeden z 

najtrudniejszych sezonów pod kątem kosztów produkcji. Ceny nawozów, w 

szczególności azotu, są bardzo wysokie, a nie wiemy jeszcze, co może się wydarzyć. 

Zima rozpoczęła się wcześnie jak nigdy w ostatnich kilkunastu latach i nadal nie 

powiedziała ostatniego słowa, bowiem jak mówi przysłowie, idzie luty – obuj buty. 

Ryzyko wymarznięć w całym sezonie jest w tym miesiącu największe. Czytaj dalej… 
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Prof. Karaczun: Powstrzymanie zmiany klimatu kluczem do osiągnięcia bezpieczeństwa 

żywnościowego 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 29.03.2022 | 

Choć zeszłoroczny wilgotny rok i dość obfite opady zimą poprawiły sytuację 

hydrologiczną Polski, to niestety przedłużający się okres bez opadów budzi coraz 

większe obawy przed suszą. W wielu regionach Polski, zwłaszcza na północy kraju, 

deszczu nie było już ponad 5 tygodni. 

- Jeśli jeszcze nałożymy na to bardzo ciepły początek roku – styczeń był cieplejszy aż o 

2,2°C od średniej wieloletniej, a temperatury w marcu także zapewne będą wyższe od 

średniej - to nie ma się co dziwić, że wilgoci w glebie zaczyna brakować. Czytaj dalej… 

 

Od początku 2020 roku światowe ceny nawozów azotowych wzrosły czterokrotnie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 29.03.2022 | 

Światowe ceny nawozów wzrosły w zeszłym tygodniu o prawie 10 procent. Osiągnęły 

one najwyższy poziom w historii, o czym poinformował Bloomberg Green Markets. 

Jednocześnie nawóz na światowym rynku był o 40 proc. droższy niż miesiąc temu, 

zanim rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Gwałtowny wzrost cen nawozów 

pokazuje, jak uzależnione jest rolnictwo od dostaw rosyjskich nawozów i surowców 

potrzebnych do ich produkcji. Czytaj dalej… 

 

 

Żywność, energia i obronność. Unijny budżet rolny musi urosnąć 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 29.03.2022 | Fot. Twitter/JWojc 

Otwierają się oczy w Europie i bezpieczeństwo żywnościowe staje dziś na równi z 

bezpieczeństwem obronnym i energetycznym - napisał na Twitterze Janusz 

Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa. 

Jak podkreślił, to musi w przyszłości przełożyć się także na priorytety budżetowe. I 

przyznał, że budżet rolny, stanowiący dziś 0,3 proc. unijnego PKB, na zapewnienie 

bezpieczeństwa żywnościowego nie wystarczy. Czytaj dalej… 

 

Dotacje do nawozów. KRIR chce zwiększenia powierzchni do 300 ha 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 29.03.2022 | Fot. Grupa… 

O dość znaczne zwiększenie powierzchni, do której powinna przysługiwać dopłata do 

zakupionych nawozów, wystąpił do ministra rolnictwa Zarząd Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. Wniosek ma związek z opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przewidującym pomoc w 

związku z wysokimi cenami nawozów. Czytaj dalej… 
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Izba Zbożowo-Paszowa: powołanie Krajowej Grupy Spożywczej jest kierunkowo dobrym 

rozwiązaniem 
Farmer.pl | Autor: PAP | 29.03.2022 | fot. PTWP 

Powołanie Krajowej Grupy Spożywczej (KGS) jest kierunkowo właściwym rozwiązaniem, 

lecz jej pełna ocena zależy od sposobu realizacji i funkcjonowania nowego podmiotu- 

skomentowała prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. 

We wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował na 

konferencji prasowej o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 

nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z sektora spożywczego do 

Ministerstwa Aktywów Państwowych, a tym samym zakończeniu procesu konsolidacji 

nadzoru właścicielskiego przez scalenie go w MAP. Czytaj dalej… 

Nie dla wszystkich dopłaty do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi 
Farmer.pl |  Autor: opr. A.Kozłowska | 24.03.2022 | Fot. shutterstock 

ARiMR wzięła się za porządki i zdecydowała: dopłaty do kredytów preferencyjnych będą 

przyznawane tylko wybranym rolnikom. Jakie warunki trzeba będzie spełnić? 

Czasami rolnicy decydują się na zakup ziemi za pieniądze z kredytu preferencyjnego 

dostępnego w bankach współpracujących z ARiMR. 

Niewątpliwą zaletą tego kredytu jest to, że część należnego bankowi oprocentowania 

spłaca za rolnika Agencja. Czytaj dalej… 

 

Dość wojny - protest rolników w Mediolanie 
Farmer.pl | Autor: Kamil Pawłowski | 29.03.2022 | fot. Yuliya Pyliavska / iulieetta 

W niedzielę 27 marca w Mediolanie pojawiło się kilkadziesiąt traktorów. Wszystko za 

sprawą manifestacji rolników pod hasłem "Basta Guerra". Protestujący zgromadzili się, 

by wykrzyczeć swoją dezaprobatę dla działań wojennych Rosji w Ukrainie. 

Na czele protestu stała pochodząca z Ukrainy Yuliya Pyliavska znana we Włoszech 

rolniczka i instagramerka, która na profilu "iulieetta" ma prawie 90 tys. followersów.  

- Bardzo się boimy, że wydarzenia w Ukrainie staną się globalnym konfliktem - 

powiedziała specjalnie dla nas Yuliya. Czytaj dalej… 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: znaczne spadki stawek za pszenicę i 

kukurydzę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 30.03.2022 |  

Na giełdzie Matif w Paryżu wczoraj miały miejsce spore przeceny w notowaniach zbóż i 

oleistych. Te zmiany widoczne są dzisiaj w cennikach polskich podmiotów skupujących 

ziarno. Tylko od minionego poniedziałku średnie wyceny pszenicy konsumpcyjnej i 

kukurydzy spadły o ok 35 zł/t. Sporą obniżkę zaliczył też rzepak, którego średnia stawka 

w ciągu dwóch dni poszła w dół o 95 zł/t.  Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, 

kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 30.03.2022 r. z firm zlokalizowanych na 

terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się 

następująco:  Czytaj dalej… 
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Zakup nawozów z opóźnionym terminem płatności? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 30.03.2022 | 

- Konieczne jest jak najszybsze udzielenie rolnikom pomocy do zakupu nawozów 

ponieważ właśnie zastosowanie nawozów w okresie wiosennym decyduje o wysokości 

uzyskanych plonów – pisze samorząd rolniczy. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 

wystąpił 29 marca 2022 r. do premiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka 

Kowalczyka, aby zakłady azotowe produkujące nawozy dla rolnictwa sprzedawały 

rolnikom nawozy z opóźnionym terminem płatności, określonym na koniec sierpnia 

bieżącego roku. Zabezpieczeniem dla ww. transakcji mogłaby być umowa na zakup 

zboża, rzepaku, kukurydzy z Elewarr Sp. z o.o. Czytaj dalej… 

Ceny w portach idą w dół. W jeden dzień stawka za pszenicę spadła o 100 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 30.03.2022 | 

- Dzień wczorajszy był czarnym wtorkiem na rynku rzepaku. Jeszcze przed tygodniem 

(22.03.2022) cena rzepaku zbliżała się do 1000 EUR. Wczoraj dzień zakończył się na 

poziomie 937,75 EUR/t. Silny złoty spowodował, że aktualnie ceny w kraju oferowane 

są na poziomie 4150-4400 zł/t – informuje Renata Barczyk z PHU Start. - Ceny pszenicy 

konsumpcyjnej w portach kupowane jeszcze wczoraj po 1800 zł/t, aktualnie są już 

poniżej 1700 zł/t. W kraju są bardzo duże rozbieżności cenowe między poszczególnymi 

rejonami. Ogólnie najdroższe są dzisiaj zboża wzdłuż zachodniej granicy kraju. Na 

wschodzie i południu jest minimalna  podaż.  Czytaj dalej… 

Janusz Wojciechowski: Możliwość stosowania dopłat do nawozów jest otwarta i polski 

rząd może to zrobić 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 31.03.2022 | 

Podczas dzisiejszej konferencji nt. przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście 

kluczowych zmian w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027, która odbywa się w 

Białymstoku, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski 

przypomniał decyzję, jakie ogłosiła Bruksela 23 marca, w tym uruchomienie środków z 

rezerwy polityki rolnej i przekazanie ich do krajów członkowskich. - Była też zgoda na 

uruchomienie pomocy publicznej krajowej dla sektorów najbardziej dotkniętych 

sytuacją wojenną. Czytaj dalej… 

 

Chiny weszły w erę rewolucji zbożowej 
Farmer.pl | Autor: Jacek Strzelecki | 30.03.2022 | Fot. Shutterstock 

W lutym 2022 roku Komunistyczna Partia Chin opublikowała „Dokument Numer 1”, 

który dotyczy rewitalizacji obszarów wiejskich. Jasno z niego wynika, że ten rok będzie 

przełomowy dla uprawy zbóż w Chinach. 

Rewitalizacja obszarów wiejskich to bardzo szerokie pojęcie w chińskiej polityce rolnej. 

Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez stabilizację i zwiększenie produkcji rolnej, stałe 

podnoszenia dochodów rolników i zapewnienie stabilności na chińskich obszarach 

wiejskich. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Notowania pszenicy znów mogą sięgnąć poziomu 400 EUR/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.03.2022 | 

Ceny pszenicy na giełdzie Matif w Paryżu ponownie powędrowały powyżej granicy 380 

euro/t. Analitycy uważają, że szybki wzrost do ponad 400 euro/t jest możliwy, ponieważ 

globalna sytuacja w relacji popyt-podaż wciąż się pogarsza. Oprócz bieżących 

problemów z dostawami z Morza Czarnego, narastają obawy związane z suszą w 

Ameryce Północnej. 

Wszystkie ukraińskie porty na Morzu Czarnym i Azowskim pozostają zamknięte dla 

statków - poinformowało w zeszłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy. 

Handlowcy zgłaszają jednak pierwsze transporty ukraińskiej kukurydzy do Europy 

koleją. Tradycyjnie Ukraina eksportuje swoje zboże przez porty czarnomorskie. Miesięczny eksport zboża przekraczał 

przed wojną 5 mln ton. 

Ukraina, która wciąż ma w magazynach znaczne ilości zboża z poprzednich zbiorów i teraz próbuje rozpocząć eksport 

koleją przez swoją zachodnią granicę. - Pierwsze partie kilku tysięcy ton kukurydzy zostały już wyeksportowane przez 

zachodnią granicę Ukrainy – informuje APK-Inform. 

Jednak pojawiają się trudności logistyczne, a pozostała podaż przekracza obecne możliwości sprzedaży, podają 

analitycy. Ukraińskie władze twierdzą, że pociągiem do Europy można eksportować do 600 000 ton zboża 

miesięcznie. APK-Inform niedawno oszacował, że tylko 1 milion ton zboża opuści kraj od marca do końca roku 

gospodarczego przypadającego na koniec czerwca. 

Ceny pszenicy były bardzo niestabilne od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po tym, jak notowania początkowo 

spadły w zeszłym tygodniu z powodu oznak postępu w negocjacjach w sprawie zawieszenia broni, pod koniec 

tygodnia ceny ponownie znacznie wzrosły. Na europejskim rynku kontraktów terminowych ceny pszenicy zakończyły 

się w zeszłym tygodniu na poziomie 381,75 EUR/t, a nowe zbiory wyceniono na 347,75 EUR/t. To o 20 euro więcej niż 

tydzień wcześniej.  Ceny kukurydzy spadły w zeszły piątek do 338,75 euro, a nowe zbiory kukurydzy wyceniono na 

296 euro za tonę. To o 14 euro więcej niż w ubiegłym tygodniu. 

Ceny znów rosną, ponieważ coraz więcej uczestników rynku spodziewa się, że wojna na Ukrainie potrwa jeszcze jakiś 

czas. Analitycy szacują obecnie, że nasz wschodni sąsiad prawdopodobnie będzie mógł wyeksportować tylko 200 tys. 

ton pszenicy od marca do czerwca. . 

Oczekuje się, że nowe zbiory zbóż na Ukrainie w 2022 r. spadną o 55% do zaledwie 38,9 mln ton, ponieważ rosyjska 

inwazja znacznie zmniejszy obszar zasiewów. Ukraiński eksport zboża w następnym sezonie od lipca 2022 do czerwca 

2023 może zatem spaść o około jedną trzecią do 30 mln ton - w tym o 10 mln ton mniej pszenicy i 19 mln ton mniej 

kukurydzy. 

Inwazja utrzyma wysokie ceny zbóż i wywrze silną presję inflacyjną 

Analitycy amerykańscy spodziewają się również, że rosyjska inwazja na Ukrainę spowoduje ogromne obciążenie 

światowej podaży zboża oraz spowoduje wzrost cen i wskaźników inflacji. - Nie daj Boże, aby w tym roku nastąpił 

problem z pogodą – powiedział portalowi rolniczemu „Successful Farming” Dan Basse, szef AgResource Co. Opisał 

wojnę w regionie Morza Czarnego jako największy szok podażowy od czasu I wojny światowej. Według niego 

niepewność co do wyniku i czasu trwania inwazji utrzyma wysokie ceny zbóż i wywrze silną presję inflacyjną. 

Co więcej, rodzą się obawy o spore straty produkcyjne związane z pogodą w innych regionach świata. Rolnicy z 

Kanady mogą w tym roku stanąć w obliczu kolejnej dotkliwej suszy, ponieważ aktualne dane pogodowe dają powody 
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do obaw. Według kanadyjskich władz, 28 lutego w prowincjach południowej Alberty i środkowego Saskatchewan 

odnotowano „ekstremalną suszę”. W ubiegłym roku poważna susza znacznie zmniejszyła kanadyjskie zbiory zbóż. To 

spowodowało, że ceny wysokobiałkowej pszenicy jarej na giełdzie w Minneapolis osiągnęły najwyższy poziom od 14 

lat. Także w Stanach Zjednoczonych i Chinach nowe zbiory pszenicy mogą spotkać się z bardzo niesprzyjającymi 

warunkami pogodowymi. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Samorząd rolniczy domaga się rozszerzenia programu dopłat do zakupu nawozów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.03.2022 | 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 

zwiększenie powierzchni, do której może przysługiwać dopłata do zakupionych 

nawozów. Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzony limit, polegający na tym, że 

dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha w jednym gospodarstwie, jest 

zdecydowanie niewystarczający, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla 

Polski. 

Zarząd Krajowej Rady wystąpił o zwiększenie kwoty dotacji oraz przyznanie 

dofinansowania do powierzchni 300 ha, zgodnie z konstytucyjną definicją gospodarstwa 

rodzinnego. Podczas konferencji prasowej w dniu 18 marca br. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 

projekt został przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. 

Wysokość pomocy ma być ustalana jako iloczyn ilości ton zakupionych nawozów mineralnych (z wyłączeniem wapna 

nawozowego) i różnicy ceny wynikającej z faktur zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 w 

porównaniu do ceny z faktur z okresu 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. 

Jeśli rolnik nie posiada faktur sprzed roku – średnia cena będzie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw 

rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Projekt przewiduje maksymalny limit pomocy: 

- 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, 

- 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni wspieranych w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-

klimatycznego. 

Źródło: KRUS 

Zamknij > 
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Jest jeszcze dużo ziarna zbóż w magazynach, ale rolnicy zwlekają ze sprzedażą 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.03.2022 | 

- Na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu notuje się brak płynności w handlu. 

Dni, w których notuje się większą rynkową podaż ziarna przeplatają się z dniami, kiedy 

ofert sprzedaży ziarna jest niewiele. Notowany w ostatnich dniach wzrost cen zbóż na 

MATIFie powoduje, iż rolnicy ponownie wstrzymują się z oferowaniem ziarna na 

sprzedaż. Obecnie na rynku notuje się uszczuploną rynkową podaż praktycznie 

wszystkich zbóż – ocenia aktualny stan rynkowy Izba Zbożowo-Paszowa. 

Izba ocenia, iż w kraju jest jeszcze dużo ziarna zbóż w magazynach, ale niepewna 

sytuacja geopolityczna powstrzymuje rolników przed sprzedażą zbóż. Tak więc 

przedmiotem obrotów są z reguły mniejsze partie towaru. 

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza drogą kolejową. Ziarno to jest chętnie kupowane przez wytwórnie 

pasz, w związku z konkurencyjnymi cenami. W połowie tygodnia, ceny ukraińskiej kukurydzy na wschodniej granicy 

kształtowały się na poziomie 290-300 $/t, a w głębi kraju – ok. 320 $/t, na samochodzie. Większy import do kraju cały 

czas mocno utrudniają problemy logistyczne, wąskie gardło na granicy i bardzo powolna odprawa celna, a także 

ograniczone możliwości odbioru ziarna w związku z brakiem taboru samochodowego. 

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

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1700-1780 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1680-1760 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1220-1300 PLN/t, 

- żyto paszowe - 1180-1270 PLN/t, 

- pszenżyto - 1400-1520 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 1350-1450 PLN/t, 

- owies paszowy - 950-1020 PLN/t, 

- kukurydza - 1500-1600 PLN/t, 

- rzepak - 4300-4500 PLN/t. 

Trudności z zakupem ziarna z dostawą do portów 

W marcu br., eksport pszenicy drogą morską wyniesie około 130-140 tys. ton. Jak dotychczas, eksport pszenicy z 

kraju w bieżącym sezonie 2021/22 jest wyraźnie wolniejszy niż w sezonie poprzednim. Izba ocenia iż w pierwszych 9 

miesiącach bieżącego sezonu (lipiec 2021-marzec 2022) łączny eksport pszenicy z kraju wyniesie około 2 mln ton i 

będzie aż o 1,2 mln ton mniejszy od wielkości eksportu tego zboża w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z 

kraju drogą morską obecnie realizowany jest przede wszystkim eksport kukurydzy, której wywóz drogą morską w 

marcu br. może przekroczyć 90 tys. ton. Izba ocenia, iż w okresie lipiec 2021-marzec 2022 eksport kukurydzy z kraju 

wyniesie około 1,7 mln ton i będzie o około 0,3 mln ton większy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. 

Wiele wskazuje na to, iż w kwietniu br. eksport pszenicy będzie większy niż marcu br., ale raczej nie przekroczy 170 

tys. ton. 

Trudności z zakupem ziarna z dostawą do portów będą jednym z czynników stosunkowo niedużego eksportu 

pszenicy drogą morską w kwietniu br. Notowana w ostatnich dniach ponowna zwyżka cen zbóż na giełdach 

światowych wpłynęła na wzrost cen ziarna z dostawą do portów z przeznaczeniem na eksport. 

W końcu tygodnia, ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco: 
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- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1870 PLN/t (dostawa G/G, IV-V), 

- pszenżyto - 1330 PLN/t (dostawa G/G, III/IV), 

- żyto paszowe- 1250 PLN/t (dostawa G/G, III-IV), 

- kukurydza – 1610 PLN/t (dostawa G/G, III/IV). 

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

następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1510-1520 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- żyto paszowe – 1180-1210 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- pszenżyto – 1300-1320 PLN/t (dostawa G/G,VIII/IX), 

- kukurydza – 1300-1330 PLN/t (dostawa G/G, X/XI). 

Na rynku notuje się spore zainteresowanie krajowym ziarnem ze strony kontrahentów niemieckich, ale uszczuplona 

rynkowa podaż ziarna w kraju i problemy z transportem utrudniają większy eksport zbóż na kołach za zachodnią 

granicę. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Kiedy i jak dokrzewić pszenicę? 
Farmer.pl | Autor: dr Stanisław Świtek | 27.03.2022 |  

Końcowy plon ziarna zależy w dużym stopniu od obsady kłosów na jednostce 

powierzchni. Gdy jest zbyt niska, warto rośliny pobudzić wiosną do krzewienia. W 

sezonie 2022 może to być szczególnie potrzebne. 

Już wiemy, że będzie to jeden z najtrudniejszych sezonów pod kątem kosztów 

produkcji. Ceny nawozów, w szczególności azotu, są bardzo wysokie, a nie wiemy 

jeszcze, co może się wydarzyć. Zima rozpoczęła się wcześnie jak nigdy w ostatnich 

kilkunastu latach i nadal nie powiedziała ostatniego słowa, bowiem jak mówi 

przysłowie, idzie luty – obuj buty. Ryzyko wymarznięć w całym sezonie jest w tym 

miesiącu największe. 

Szybsze niż w ubiegłych latach zakończenie wegetacji jesiennej nie sprzyjało w szczególności plantacjom zasianym 

późno, po schodzących z pola: kukurydzy ziarnowej, ziemniaku, buraku cukrowym. Na takich stanowiskach często 

pszenica ma zaledwie 2-3 liście i nie rozpoczęła fazy krzewienia. Problemy na pewnych obszarach mogą być też z 

obsadą, w szczególności na glebach cięższych. Podczas gdy na glebach lekkich wschody oscylowały w granicach 90 

proc., to na glinach wartość ta spadała do 60-70 proc. 

Nadzieją dla słabo rozwiniętych zbóż jest szybkie nadejście wiosny dające roślinom możliwość wznowienia wegetacji 

i przedłużające czas na wiosenne krzewienie. W pewnym stopniu także poprzez agrotechnikę możemy wesprzeć ten 

proces. Jak? Sprawdźmy. 

Krzewienie pszenicy 

U zbóż po rozwinięciu się 3. liścia rozpoczyna się faza krzewienia. Od tego momentu zaczyna pojawiać się węzeł 

krzewienia, z którego wyrastają kolejne pędy przeobrażające się później w źdźbła i kłosy. Wyrastają także dodatkowe 

korzenie przybyszowe, a roślina zakrywa powierzchnię pola. Co ciekawe, przez blisko 6 pierwszych miesięcy rozwoju 

(od października do marca) roślina gromadzi zaledwie 10 proc. całkowitej suchej masy, a żadne z liści z tego okresu 

nie utrzymają się do kwitnięcia. Także z pędów, które wytworzy (czasami kilkanaście na jedną roślinę), tylko 2-3 będą 

kłosonośne, bowiem rozwój wielu z nich zatrzymuje się w różnych terminach i to, ile ostatecznie będzie kłosów, 

zależy od warunków środowiskowych. Dla osiągniecia jednak wysokiego plonu nadmiar pędów i liści (w pewnych 

granicach) jest konieczny. Roślina bowiem ma dzięki temu większą powierzchnię asymilacyjną liści, którymi przy 

ograniczonym promieniowaniu wiosennym może lepiej syntezować składniki. Ma zapas składników pokarmowych, 

które redystrybuuje do budowanych organów. Zgromadzone substancje są w szczególności ważne na stanowiskach 

mniej zasobnych i żyznych. Patrząc na to zagadnienie natomiast z innej strony, można zauważyć, że szansą na 

zrekompensowanie małej powierzchni liści i rozkrzewień jest dostarczenie roślinie w dużej ilości łatwo dostępnych 

składników pokarmowych. 

W zależności od gatunku zboża ozimego krzewienie następuje tylko jesienią lub jesienią i wiosną. Najbardziej 

plastyczna pod tym kątem jest pszenica, która w całości może krzewić się wiosną i z tego powodu również ma 

najszerszy termin siewu. Późny siew powoduje jednak, że wszystkie fazy rozwojowe ulegają skróceniu, bowiem na 

roślinę nieubłaganie oddziałuje długość dnia. Im bliżej żniw, tym optymalne i późno zasiane plantacje zrównują się w 

rozwoju. 

Azot działa plonotwórczo 

Tak jak ilość rozkrzewień jesienią zależy od terminu siewu i żyzności stanowiska, tak i wiosną dostępność składników 

pokarmowych jest głównym czynnikiem zwiększającym krzewistość. I o ile na pierwszym miejscu stawia się azot, to 

obok niego należy uwzględnić pozostałe makro- i mikroskładniki, a także pH. 

Azot jest pierwiastkiem najsilniej plonotwórczym i oddziaływującym fizjologicznie na roślinę. Plantacje 

nierozkrzewione lub słabo rozkrzewione powinny wiosną, od samego początku wegetacji otrzymać wysokie dawki 
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tego składnika w formie saletrzanej. Mówi się często o dawce nawet 100 kg N/ha (340 kg/ saletry amonowej). W 

innych zaleceniach pisze się o podaniu 50 proc. całkowitego azotu w pierwszej dawce na takiej plantacji. 

Warto jednak indywidualnie podchodzić do zaleceń i uwzględniać płytki początkowo system korzeniowy zbóż, 

możliwość wystąpienia silnych deszczów lub wiosennej suszy i pod takie ryzyko dobierać również strategię. Nie bez 

znaczenia jest także stosowanie nawozów organicznych. Gospodarstwa z produkcją zwierzęcą, nawożąc pola przez 

kilkanaście lat, budują zasobność choćby w azot. Wyniki badań azotu mineralnego w takich gospodarstwach mogą 

pozytywnie zaskoczyć… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Prof. Karaczun: Powstrzymanie zmiany klimatu kluczem do osiągnięcia bezpieczeństwa 

żywnościowego 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 29.03.2022 | 

Choć zeszłoroczny wilgotny rok i dość obfite opady zimą poprawiły sytuację 

hydrologiczną Polski, to niestety przedłużający się okres bez opadów budzi coraz 

większe obawy przed suszą. W wielu regionach Polski, zwłaszcza na północy kraju, 

deszczu nie było już ponad 5 tygodni. 

- Jeśli jeszcze nałożymy na to bardzo ciepły początek roku – styczeń był cieplejszy aż o 

2,2°C od średniej wieloletniej, a temperatury w marcu także zapewne będą wyższe od 

średniej - to nie ma się co dziwić, że wilgoci w glebie zaczyna brakować. A na razie nie 

widać w prognozach, aby sytuacja mogła się poprawić. Już w tej chwili potrzebujemy 

przynajmniej kilku deszczowych dni, aby glebie przywrócić pożądaną wilgotność – mówi prof. Zbigniew Karaczun ze 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ekspert Koalicji Klimatycznej. 

To nie pierwszy rok, kiedy z niepokojem patrzymy w niebo i czekamy na deszcz. Praktycznie od 2010 roku mamy w 

Polsce permanentną suszę letnią, a zamiast długotrwałych opadów, tak potrzebnych rolnictwu, coraz częściej 

występują deszcze nawalne, w tym katastrofalne, gdy w ciągu doby spada ponad 70 litrów na m2. Takie gwałtowne 

opady nie tylko nie poprawiają sytuacji, ale tworzą zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, mogą niszczyć infrastrukturę i 

powodować ogromne straty. Dość przypomnieć lipiec zeszłego roku, kiedy to tego typu deszcze spowodowały 

błyskawiczne powodzie w Europie, powodując śmierć ponad 250 osób i straty szacowane na pod 40 miliardów 

dolarów. 

Dlatego nie powinno nas dziwić, że polscy rolnicy za najważniejsze zagrożenie dla ich działalności uznają skutki 

zmiany klimatu. Taki wynik otrzymała Koalicja Klimatyczna prowadząca badania wśród sadowników z regionu 

sandomierskiego, podobne rezultaty uzyskał zespół naukowców prowadzących badania w 11 krajach Unii 

Europejskiej. Już dziś sadownicy i rolnicy muszą się mierzyć nie tylko z suszą lub nawalnymi deszczami, ale także z 

coraz częściej występującym gradem czy huraganowym wiatrem i trąbami powietrznymi. Coraz większym 

zagrożeniem są też późne przymrozki. Ponieważ sezon wegetacyjny rozpoczyna się coraz wcześniej, to występują one 

w okresie, gdy uprawy są szczególnie narażone na stres zimna. 

Zagrożenia, jakie dla rolnictwa powodują skutki zmiany klimatu powinniśmy traktować bardzo poważnie, szczególnie 

w kontekście wojny, jaka toczy się w Ukrainie. Kraj ten jest bowiem jednym z największych eksporterów płodów 

rolnych, szczególnie pszenicy, kukurydzy czy oleju rzepakowego. Z powodu agresji Rosji, Ukraina musiała zatrzymać 

już zakontraktowany eksport tych produktów, a działania prowadzone przez Rosjan mogą uniemożliwić zasiew na 

wiosnę tego roku. Wzrost cen energii (zwłaszcza gazu) wpłynął także na wzrost cen nawozów, niektóre z nich na 

polskim rynku podrożały w ciągu ostatniego roku nawet 6 krotnie! A warto też pamiętać, że na nasz rynek przed 

wojną na Ukrainie trafiały nawozy importowane z Rosji – to około 27% naszch potrzeb. Dziś trudno sobie wyobrazić, 

że nadal będziemy je kupować w tym kraju, wspomagając w ten sposób reżim Putina. Jeśli jeszcze okazałoby się, że 

przebieg pogody w tym roku, ze względu na skutki zmiany klimatu, będzie niekorzystny, może nam grozić istotne 

ograniczenie bezpieczeństwa żywnościowego. Choć zapewne w Europie nie spowoduje to głodu, to na pewno 

zjawisko to pogłębi się w sposób znaczący w Afryce czy Azji. Jednak skutki odczujemy także my – przede wszystkim w 

formie istotnie wyższych cen żywności. Dlatego nie ma wątpliwości, że powstrzymanie zmiany klimatu staje się 

podstawowym czynnikiem, jaki może zagwarantować nam bezpieczeństwo żywnościowe. 

Autor: prof. Zbigniew M. Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej 

Zamknij > 
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Od początku 2020 roku światowe ceny nawozów azotowych wzrosły czterokrotnie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 29.03.2022 | 

Światowe ceny nawozów wzrosły w zeszłym tygodniu o prawie 10 procent. Osiągnęły 

one najwyższy poziom w historii, o czym poinformował Bloomberg Green Markets. 

Jednocześnie nawóz na światowym rynku był o 40 proc. droższy niż miesiąc temu, 

zanim rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. 

Gwałtowny wzrost cen nawozów pokazuje, jak uzależnione jest rolnictwo od dostaw 

rosyjskich nawozów i surowców potrzebnych do ich produkcji.  - Handel między Rosją a 

resztą świata nie ustał, ale jest poważnie zakłócony, ponieważ importerzy i czarterujący 

statki unikają tego kraju - powiedział w rozmowie z Business Service CNBC Chris 

Lawson, szef działu nawozów w londyńskiej firmie konsultingowej CRU. 

Rosja, która odpowiada za około 14 proc. światowego eksportu nawozów, tymczasowo zawiesiła swój eksport, co ma 

duży wpływ na światowe rynki żywności. Ponadto (rosyjski) gaz jest ważnym czynnikiem w produkcji nawozów. 

Bardzo wysokie ceny gazu doprowadziły do ograniczenia produkcji w Europie. - Od początku 2020 roku światowe 

ceny nawozów azotowych wzrosły czterokrotnie, a ceny fosforanów i potażu wzrosły ponad trzykrotnie - powiedział 

Lawson.  

University of Illinois szacuje bezpośrednie koszty dla rolników w 2022 r., w tym wydatki na nawozy, środki ochrony 

roślin, nasiona, suszenie, przechowywanie i ubezpieczenie, na 512 USD za akr (1265 USD za ha), w porównaniu z 391 

USD w 2020 r. (966 USD za ha). To wzrost kosztów o około jedną trzecią. 

- W zależności od rodzaju uprawy, nawozy stanowią od 10 do 20 procent kosztów produkcji rolnej - powiedział 

amerykańskiemu portalowi rolniczemu DTN Robert Fox, dyrektor amerykańskiego CoBanku. Wyższe ceny zbóż 

zrównoważą część wyższych wydatków w tym roku, chociaż rodzi to pytania o przyszłą strukturę kosztów (jeśli ceny 

zbóż spadną). - Jednak wyższe ceny pszenicy, kukurydzy i soi prawdopodobnie przewyższą wzrost kosztów produkcji 

w sezonie wegetacyjnym 2022 - uważa dyrektor banku. Podkreśla jednak, że drożeją nie tylko nawozy, ale w górę idą 

ceny ziemi, maszyn, nasion , herbicydów i paliwa. 

Ekonomiści z University of Illinois szacują, że zysk z kukurydzy uprawianej na wysokowydajnych farmach w 

środkowym Illinois wynosi 276 USD za akr (682 USD za hektar) i 199 USD za akr (491 USD za hektar) z soi. Fox 

powiedział, że jest ostrożnym optymistą, jeśli chodzi o rentowność rolników w 2022 roku. Jednak bankier ma obawy 

co do przyszłych wydarzeń. - Myślę, że obecnie jesteśmy na bardzo wysokim poziomie kosztów  i prawdopodobnie 

utrzymamy się na wyższym poziomie cen przez kilka następnych lat ze względu na wieloletnie skutki uboczne sytuacji 

na Ukrainie. Zmienność na rynku surowców prawdopodobnie będzie się utrzymywać, a ceny surowców raczej nie 

spadną – twierdzi Fox. 

Źródło: Agrarheute 
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Żywność, energia i obronność. Unijny budżet rolny musi urosnąć 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 29.03.2022 | Fot. Twitter/JWojc 

Otwierają się oczy w Europie i bezpieczeństwo żywnościowe staje dziś na równi z 

bezpieczeństwem obronnym i energetycznym - napisał na Twitterze Janusz 

Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa. 

Jak podkreślił, to musi w przyszłości przełożyć się także na priorytety budżetowe. I 

przyznał, że budżet rolny, stanowiący dziś 0,3 proc. unijnego PKB, na zapewnienie 

bezpieczeństwa żywnościowego nie wystarczy. 

"Cieszę, że sprawy bezpieczeństwa żywnościowego udało się wznieść na poziom 

najwyższych priorytetów UE i że to nie tylko słowa, ale i konkretna pomoc dla rolników, 

w tym zgoda na pomoc krajową, rezerwa kryzysowa, zawieszenie odłogowania oraz interwencja na rynku 

wieprzowiny" - wymienił Wojciechowski. 

Wcześniej wskazał, że kluczowe dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego są dostawy zbóż z Ukrainy. 

"Ukraińscy rolnicy dziś żywią i bronią, nie tylko swój kraj. Orzą i sieją pod bombami, czasem na swoich polach giną. 

Polska dostarczy ukraińskim rolnikom paliwo do traktorów, UE za te dostawy zapłaci" - zapewnił komisarz. 

Podziękował za wsparcie tej idei i zrozumienie, że pomoc ukraińskim rolnikom, którzy "żywią i bronią", to też 

wzmacnianie bezpieczeństwa Polski i Europy. "By Rosja nie doszła do Bugu. Bo jak dojdzie, to się na nim nie 

zatrzyma. Nigdy się na nim nie zatrzymywała" - nie ukrywał szef unijnego rolnictwa. 
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Dotacje do nawozów. KRIR chce zwiększenia powierzchni do 300 ha 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 29.03.2022 | Fot. Grupa… 

O dość znaczne zwiększenie powierzchni, do której powinna przysługiwać dopłata do 

zakupionych nawozów, wystąpił do ministra rolnictwa Zarząd Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. 

Wniosek ma związek z opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przewidującym pomoc w 

związku z wysokimi cenami nawozów. 

"Wprowadzony limit, polegający na tym, że dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha w jednym 

gospodarstwie, jest zdecydowanie niewystarczający, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla Polski. Zarząd 

KRIR wystąpił o zwiększenie kwoty dotacji oraz przyznanie dofinansowania do powierzchni 300 ha, zgodnie z 

konstytucyjną definicją gospodarstwa rodzinnego" - wskazuje rolniczy samorząd. 

Przedstawiony przez rząd projekt został przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. Wysokość pomocy ma być 

ustalana jako iloczyn ilości ton zakupionych nawozów mineralnych (z wyłączeniem wapna nawozowego) i różnicy 

ceny wynikającej z faktur zakupu od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. w porównaniu do ceny z faktur z okresu 1 

września 2020 r. do 15 maja 2021 r. Jeśli rolnik nie posiada faktur sprzed roku - średnia cena będzie ogłoszona przez 

ministra rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Projekt przewiduje maksymalny limit pomocy: 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i 

pastwisk oraz traw na gruntach ornych) i 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych (z 

wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 

zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego). 
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Izba Zbożowo-Paszowa: powołanie Krajowej Grupy Spożywczej jest kierunkowo dobrym 

rozwiązaniem 
Farmer.pl | Autor: PAP | 29.03.2022 | fot. PTWP 

Powołanie Krajowej Grupy Spożywczej (KGS) jest kierunkowo właściwym rozwiązaniem, 

lecz jej pełna ocena zależy od sposobu realizacji i funkcjonowania nowego podmiotu- 

skomentowała prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. 

We wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował na 

konferencji prasowej o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 

nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z sektora spożywczego do 

Ministerstwa Aktywów Państwowych, a tym samym zakończeniu procesu konsolidacji 

nadzoru właścicielskiego przez scalenie go w MAP. A to pozwala sfinalizować proces 

powołania polskiego holdingu spożywczego, czy Krajowej Grupy Spożywczej - dodał. 

- Każde działanie zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski należy uznać za dobre. Jednak 

fundament realnego oddziaływania na rynek będzie determinowany przez ostateczny skład i profil spółek 

wchodzących w skład KGS" - zaznaczyła prezes IZ-P w przysłanym we wtorek do komentarzu. 

Zdaniem Piątkowskiej, "aby mówić o rzeczywistym oddziaływaniu na rynek, taki holding musi składać się z 

podmiotów zajmujących się towarową produkcją żywności i obsługą rolnictwa, które skutecznie zapewnią 

bezpieczeństwo żywnościowe kraju". 

Jak zauważyła, spółki hodowlane (Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Kutnowska 

Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin 

Polanowice) przejęte od KOWR, nie zajmują się produkcją towarową i przetwórstwem, które w znaczący sposób 

mogłoby oddziaływać na rynek żywności w Polsce. 

"Wątpliwość Izby budzi zasadność przekazania przez KOWR nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami sektora rolno-

spożywczego i de facto całej KGS do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Taki podmiot powinien być w nadzorze 

ministra rolnictwa. To on kreuje kierunki rozwoju polskiego rolnictwa" - napisano w komentarzu. 

"Konsekwentnie jako Izba podkreślamy konieczność wypracowania wydolnego, a przy tym możliwie precyzyjnie 

odzwierciedlającego realne wielkości w skali kraju, sytemu monitoringu i raportowania zapasów surowców rolnych, a 

także rewizję rezerw strategicznych i ich dostosowanie do obecnej sytuacji" - podkreśla Izba…… 

Link do pełnego artykułu 
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Nie dla wszystkich dopłaty do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi 
Farmer.pl |  Autor: opr. A.Kozłowska | 24.03.2022 | Fot. shutterstock 

ARiMR wzięła się za porządki i zdecydowała: dopłaty do kredytów preferencyjnych będą 

przyznawane tylko wybranym rolnikom. Jakie warunki trzeba będzie spełnić? 

Czasami rolnicy decydują się na zakup ziemi za pieniądze z kredytu preferencyjnego 

dostępnego w bankach współpracujących z ARiMR. 

Niewątpliwą zaletą tego kredytu jest to, że część należnego bankowi oprocentowania 

spłaca za rolnika Agencja. 

Ale z analiz dokumentów składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wynika, że zdarza się, iż kto inny otrzymał kredyt preferencyjny na zakup gruntów, a kto inny występuje o 

przyznanie do nich dopłat bezpośrednich czy też płatności obszarowych w ramach PROW 2014–2020 (ONW; rolno-

środowiskowo-klimatyczne; rolnictwo ekologiczne). 

- Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca - uznała właśnie Agencja i ogłasza: - Dopłaty do kredytu preferencyjnego na 

zakup gruntów mogą otrzymać tylko ci rolnicy, którzy są faktycznymi ich użytkownikami oraz prowadzą na nich 

zgodną z postanowieniami umowy kredytowej działalność rolniczą i złożyli wniosek o przyznanie do tych działek 

dopłat bezpośrednich czy też płatności obszarowych w ramach PROW 2014–2020 (ONW; rolno-środowiskowo-

klimatyczne; rolnictwo ekologiczne)…. 

Link do pełnego artykułu 
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Dość wojny - protest rolników w Mediolanie 
Farmer.pl | Autor: Kamil Pawłowski | 29.03.2022 | fot. Yuliya Pyliavska / iulieetta 

W niedzielę 27 marca w Mediolanie pojawiło się kilkadziesiąt traktorów. Wszystko za 

sprawą manifestacji rolników pod hasłem "Basta Guerra". Protestujący zgromadzili się, 

by wykrzyczeć swoją dezaprobatę dla działań wojennych Rosji w Ukrainie. 

Na czele protestu stała pochodząca z Ukrainy Yuliya Pyliavska znana we Włoszech 

rolniczka i instagramerka, która na profilu "iulieetta" ma prawie 90 tys. followersów.  

- Bardzo się boimy, że wydarzenia w Ukrainie staną się globalnym konfliktem - 

powiedziała specjalnie dla nas Yuliya. 

Na swoim profilu dodała, że to nie koniec jej działań w tej sprawie. 3 kwietnia rolnicy znów zamanifestują swoją 

niechęć do wojny. 

- Na niedzielę szykujemy pokojowy protest pod hasłem „Stop wojnie”, by usłyszano głos branży rolniczej w tym 

trudnym czasie. Branży, która wyjątkowo odczuwa skutki wojny. Hodowcy muszą wysyłać na rzeź na swoje zwierzęta. 

Producenci rolni nie wiedzą już, co siać. Przedsiębiorcy rolni nie mają pieniędzy, żeby utrzymać swoje biznesy. 

Poprosiliśmy kwesturę mediolańska o zgodę na rejestracje kolejnego protestu. Czekamy na zgodę. Za każdą firmą 

stoją rodziny. Jeśli firmy rolnicze przestaną funkcjonować, to wszyscy odczują tego konsekwencję. Nie dzielimy się na 

branże, zapraszamy poszczególne firmy i każdego obywatela.- napisała na swoim profilu "iulieetta"… 

Link do pełnego artykułu 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: znaczne spadki stawek za pszenicę i 

kukurydzę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 30.03.2022 |  

Na giełdzie Matif w Paryżu wczoraj miały miejsce spore przeceny w notowaniach zbóż i 

oleistych. Te zmiany widoczne są dzisiaj w cennikach polskich podmiotów skupujących 

ziarno. Tylko od minionego poniedziałku średnie wyceny pszenicy konsumpcyjnej i 

kukurydzy spadły o ok 35 zł/t. Sporą obniżkę zaliczył też rzepak, którego średnia stawka 

w ciągu dwóch dni poszła w dół o 95 zł/t.  

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

30.03.2022 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. 
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Zakup nawozów z opóźnionym terminem płatności? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 30.03.2022 | 

- Konieczne jest jak najszybsze udzielenie rolnikom pomocy do zakupu nawozów 

ponieważ właśnie zastosowanie nawozów w okresie wiosennym decyduje o wysokości 

uzyskanych plonów – pisze samorząd rolniczy.  

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 marca 2022 r. do premiera Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, aby zakłady azotowe produkujące 

nawozy dla rolnictwa sprzedawały rolnikom nawozy z opóźnionym terminem płatności, 

określonym na koniec sierpnia bieżącego roku. Zabezpieczeniem dla ww. transakcji 

mogłaby być umowa na zakup zboża, rzepaku, kukurydzy z Elewarr Sp. z o.o. 

- Konieczne jest jak najszybsze udzielenie rolnikom pomocy do zakupu nawozów ponieważ właśnie zastosowanie 

nawozów w okresie wiosennym decyduje o wysokości uzyskanych plonów. Wzrost cen nawozów, który miał miejsce 

w ostatnich miesiącach znacznie przekroczył możliwości finansowe wielu rolników co przełożyło się na decyzje o 

ograniczeniu zakupów. Rolnicy, którzy zdecydowali się na zakup nawozów niezbędnych do właściwego prowadzenia 

upraw musieli skorzystać z dodatkowych kredytów. Przedstawiona sytuacja może doprowadzić do spadku plonów a 

także do pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstw rolnych - przestrzega KRIR.  

Źródło: KRIR 
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Ceny w portach idą w dół. W jeden dzień stawka za pszenicę spadła o 100 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 30.03.2022 | 

- Dzień wczorajszy był czarnym wtorkiem na rynku rzepaku. Jeszcze przed tygodniem 

(22.03.2022) cena rzepaku zbliżała się do 1000 EUR. Wczoraj dzień zakończył się na 

poziomie 937,75 EUR/t. Silny złoty spowodował, że aktualnie ceny w kraju oferowane 

są na poziomie 4150-4400 zł/t – informuje Renata Barczyk z PHU Start. 

- Ceny pszenicy konsumpcyjnej w portach kupowane jeszcze wczoraj po 1800 zł/t, 

aktualnie są już poniżej 1700 zł/t. W kraju są bardzo duże rozbieżności cenowe między 

poszczególnymi rejonami. Ogólnie najdroższe są dzisiaj zboża wzdłuż zachodniej granicy 

kraju. Na wschodzie i południu jest minimalna  podaż. Przyczyną tego jest wysoki koszt 

transportu – wyjaśnia Renata Barczyk. 
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Janusz Wojciechowski: Możliwość stosowania dopłat do nawozów jest otwarta i polski 

rząd może to zrobić 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 31.03.2022 | 

Podczas dzisiejszej konferencji nt. przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście 

kluczowych zmian w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027, która odbywa się w 

Białymstoku, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski 

przypomniał decyzję, jakie ogłosiła Bruksela 23 marca, w tym uruchomienie środków z 

rezerwy polityki rolnej i przekazanie ich do krajów członkowskich. 

- Była też zgoda na uruchomienie pomocy publicznej krajowej dla sektorów najbardziej 

dotkniętych sytuacją wojenną. Tutaj chodzi też o nawozy, a więc dopłaty do nawozów 

są możliwe na gruncie tej decyzji podjętej przez Komisję, podobnie jak dopłaty do 

gospodarstw, które poniosły straty wskutek wysokich cen pasz - powiedział Janusz Wojciechowski. Podkreślił, że 

możliwość stosowania dopłat do nawozów jest otwarta i polski rząd może to zrobić. 

- Czekamy na zgodę od Komisji Europejskiej, aby przystąpić do realizacji programu dopłat do nawozów. Będzie to 

zwracana różnica w cenie nawozów zakupywanych obecnie, a w porównaniu z ceną z zeszłego roku, która wyniesie 

więcej niż 1000 zł – mówił podczas dzisiejszej konferencji minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk. 
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Chiny weszły w erę rewolucji zbożowej 
Farmer.pl | Autor: Jacek Strzelecki | 30.03.2022 | Fot. Shutterstock 

W lutym 2022 roku Komunistyczna Partia Chin opublikowała „Dokument Numer 1”, 

który dotyczy rewitalizacji obszarów wiejskich. Jasno z niego wynika, że ten rok będzie 

przełomowy dla uprawy zbóż w Chinach. 

Rewitalizacja obszarów wiejskich to bardzo szerokie pojęcie w chińskiej polityce rolnej. 

Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez stabilizację i zwiększenie produkcji rolnej, stałe 

podnoszenia dochodów rolników i zapewnienie stabilności na chińskich obszarach 

wiejskich. 

Na pierwszy rzut oka wygląda to na typowe hasła propagandowe, jednak po analizie 

„Dokumentu Numer 1” (dalej także: Dokument) widać nie tylko konkretne kierunki rozwoju, lecz także ich 

harmonogram. Jeszcze w styczniu tego roku, przed publikacją Dokumentu, chińskie ministerstwo rolnictwa wydało 

przepisy administracyjne, dotyczące oceny bezpieczeństwa GMO w rolnictwie oraz dotyczące rejestracji odmian 

głównych upraw. Regulacje te szczegółowo porządkują wskazane w nich obszary rolnictwa. 

Z kolei agresja Rosji na Ukrainę, nie tylko potwierdziła słuszność wyznaczonych kierunków, lecz także przyspieszyła 

wdrażanie zaplanowanych procesów modernizacyjnych oraz innowacyjnych. 

Jak wynika z danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego, w 2021 roku w Chinach zebrano 682,85 mln ton 

zbóż, co w ujęciu rok do roku jest więcej o 13,36 mln ton (r/r +2%). W ubiegłym roku łączna powierzchnia upraw 

wyniosła 117 mln 631 tys. 500 ha, co w porównaniu do 2020 roku było więcej o 863 tys. ha (r/r +0,7%). W tym roku 

zbiory mają być większe rok do roku o 2-3 procent. 

Ochrona gruntów uprawowych 

Zwiększenie ilościowe jest trudne, bowiem w Chinach, ze względu na warunki geograficzne, nie ma wystarczającego 

areału. W celu ochrony istniejących gruntów rolnych Dokument wprowadził specjalny status prawny dla ziemi 

uprawnej. Ze 120 mln hektarów 96 mln hektarów gruntów rolnych uzyskało status „trwale chronionych”, co w 

praktyce znaczy, że zakazane jest przeznaczenie ich na inne cele niż rolne. 

Od lat chiński rząd realizuje program budowy systemów nawadniających ziemię. Od tego roku melioracja uzyskała 

priorytet. Już w tym roku ma zostać zbudowane w całym kraju 26,68 mln hektarów wydajnych systemów 

nawadniających. Rząd planuje, że w 2022 roku areał w Państwie Środka zwiększy się o 6,67 mln hektarów ziemi 

uprawnej o wysokim standardzie, a do 2030 roku chiński rząd planuje stworzenie 80 mln ha takiej jakościowo ziemi. 

Chiński rynek zbóż jest stabilny 

Jak już to zostało wyżej napisane napaść Rosji na Ukrainę niejako wymusiła na chińskim rządzie większą 

konsekwencję i skuteczność działania w obszarze upraw zbóż. Wojna jednak nie wywołała żadnego szoku cenowego. 

Rynek zbóż cechuje względna stabilizacja, która jest skutkiem – jak zapewnił chiński rząd – posiadania odpowiednich 

zapasów zbóż oraz udanych zbiorów w ubiegłym roku. 

Gdy porówna się ze sobą takie same okresy w 2021 oraz 2022 roku, to widać, że wzrosła cena pszenicy (efekt wojny i 

globalnego wzrostu cen), ale nie tak wiele jak np. w Polsce… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

 

 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/chiny-weszly-w-ere-rewolucji-zbozowej,117604.html

