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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 11 kwietnia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 612,17  Średnia cena zł/t: 1 201,25  Średnia cena zł/t: 1 318,85  Średnia cena zł/t: 990,83  

MIN - MAX: 1 550,00 - 1 770,00  MIN - MAX: 1 020,00 - 1 490,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 720,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 100,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 508,96  Średnia cena zł/t: 1 180,91  Średnia cena zł/t: 1 298,96  Średnia cena zł/t: 1 258,41  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 690,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 490,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 530,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 500,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 537,50  Średnia cena zł/t: 1 505,00  Średnia cena zł/t: 1 556,43  Średnia cena zł/t: 1 553,75  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 920,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 660,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 900,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 670,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 4 293,48  Średnia cena zł/t: 1 375,94  Średnia cena zł/l: 1,89 Średnia cena zł/kg: 6,45 

MIN - MAX: 3 650,00 - 4 580,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 540,00  MIN - MAX: 1,80 – 1,97 MIN - MAX: 5,80 – 7,00 

    
    

MATF Pszenica  
372,75 €/t 

MATF Kukurydza  
322,50 €/t 
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KE zgodziła się na dopłaty do nawozów. To gdzie są te pieniądze? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 04.04.2022 | Fot. shutterstock 

Jak dowiedzieliśmy się z ust Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. rolnictwa, 

zgoda ze strony KE na dopłaty do nawozów jest. Henryk Kowalczyk, Wicepremier i 

minister rolnictwa twierdzi, że nadal jej nie ma i na tę zgodę czekamy. Gdzie jest więc 

pies pogrzebany? 

Pies jest pogrzebany w przepisach. A konkretnie chodzi o to, że obie strony - mówiąc o 

zgodzie na dopłaty do nawozów - mówią o zupełnie różnych podstawach do 

ewentualnej wypłaty takiej pomocy. Czytaj dalej… 

 

Rolników nie będzie stać na obsiewanie i nawożenie pól na glebach niższych klas? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.04.2022 | 

- Wielu rolników kalkuluje, czy nie lepiej będzie takie gleby pozostawić jako ugorowane 

i otrzymać za to dofinansowanie z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa 

albo wydzierżawić je firmom budującym farmy fotowoltaiczne. Takiej sytuacji nigdy 

wcześniej nie było – zauważa Marek Froelich - prezes Izby Rolniczej w Opolu. 

- Wielu rolników zdecyduje się na ugorowanie lub wydzierżawienie – pisze Nowa 

Trybuna Opolska (NTO). Dziennik przytacza wypowiedź prezesa Izby Rolniczej w Opolu 

Marka Froelicha, który uważa, że plony jakie rolnicy zbiorą z tych terenach nie 

wystarczą na opłacenie nawozów. Czytaj dalej… 

Import używanych maszyn rolniczych spoza Unii Europejskiej. Konieczna kontrola 

graniczna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.04.2022 | 

Wprowadzanie do Unii Europejskiej używanych maszyn rolniczych i leśnych wymaga 

przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej. Import spoza Unii Europejskiej 

używanych maszyn rolniczych i leśnych wiąże się z ryzykiem przeniesienia agrofagów 

mogących wyrządzać szkody w uprawach rolnych, jak również na terenach leśnych. Z 

tego względu, maszyny takie przed wprowadzeniem na terytorium UE muszą zostać 

poddane granicznej kontroli fitosanitarnej oraz muszą być zaopatrzone w świadectwo 

fitosanitarne wydane przez służbę ochrony roślin państwa eksportującego. Czytaj 

dalej… 

Ministerstwo rolnictwa o cenach i dostępności nawozów 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 05.04.2022 | Foto: ITD 

Problem fizycznej i ekonomicznej dostępności nawozów dla polskich rolników może się 

nasilać, tak w związku z wojną w Ukrainie, jak i wskutek sytuacji na światowych rynkach 

- przyznaje Ministerstwo Rolnictwa. 

Informacja resortu rolnictwa na temat sytuacji na krajowym rynku nawozów 

mineralnych była tematem dzisiejszego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa. Jak 

referował wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski: "Problem dostępności nawozów dla 

rolników może się w najbliższych miesiącach nasilić z powodu rosyjskiej inwazji na 

Ukrainę, która niesie poważne konsekwencje dla rynku nawozowego. Czytaj dalej… 
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Przedłużanie umów dzierżawy tylko dla rolników indywidualnych? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 05.04.2022 | Fot. A.Kozłowska 

Warmińsko-mazurski samorząd rolniczy wnioskuje o pilną zmianę przepisów w sprawie 

przedłużania umów dzierżawy ziemi z zasobu Skarbu Państwa. W ich ocenie, prawo do 

tego powinni mieć w pierwszej kolejności rolnicy indywidualni. 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystosował do KRIR pismo o pilną 

potrzebę uregulowania sprawy przedłużania umów dzierżawy na nieruchomości rolne z 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osobom, które nie spełniają definicji rolnika 

indywidualnego. Czytaj dalej… 

 

Rząd ma przyjąć projekt noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi  
Farmer.pl |  Autor: PAP | 05.04.2022 | Fot. GT 

W II kw. rząd ma przyjąć projekt noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa; ma on poszerzyć katalog nieruchomości wyłączonych z 

działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. 

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektowanej 

nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa i innych ustaw. Rząd zamierza ją przyjąć w drugim kwartale br. - wynika 

z wpisu. Czytaj dalej… 

Henryk Kowalczyk: Dopłaty do nawozów mają pomóc rolnikom w przeczekaniu trudnego 

okresu 
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 04.04.2022 | Fot. Radosław Zieniewcz.jpg 

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa spotkał się pod koniec marca br. z podlaskimi 

rolnikami w Podlaskiej Izbie Rolniczej. Dyskutował on z zebranymi rolnikami m.in. o 

trudnej sytuacji w sektorze rolnym szczególnie związanej z dużymi skokami cen 

nawozów. Minister Rolnictwa omówił jak będą wyglądały dopłaty do nawozów. 

Trudna sytuacja spowodowana wzrostami cen gazu oraz innych paliw nie tylko odbija 

się negatywnie na opłacalności produkcji  trzody chlewnej, ale też i produkcji roślinnej, 

a szczególności nawozów. Czytaj dalej… 

 

Nie będzie dopłat do nawozów! Rolnicy nie zostawiają suchej nitki na politykach 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 07.04.2022 | 

Komisja Europejska nie zaakceptowała zgłoszonego przez Polskę 20 marca br. wniosku 

w sprawie uruchomienia wsparcia w postaci dopłat do nawozów. Komisja Europejska 

zasugerowała stronie polskiej rozważenie możliwości sfinansowania takiej pomocy w 

formie pomocy de minimis. Rolnicy czują się oszukani. Tego rodzaju pomoc jest 

możliwa w niewielkiej wysokości, tzn. nie więcej niż 520 mln zł w tym roku. Polska 

potrzebuje tych środków na sfinansowanie wielu innych programów, co oznacza, że na 

dopłaty do nawozów można by przeznaczyć jedynie kilkadziesiąt mln zł, a potrzebujemy 

na ten cel ok. 3,9 mld zł. Czytaj dalej… 
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Tempo eksportu polskiej pszenicy spadło o 60% 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 07.04.2022 | 

O ile na początku sezonu 2021/22 (zaczął się w lipcu 2021) kraje Unii Europejskiej 

intensywnie eksportowały pszenicę, to już od listopada nastąpiło wyraźne spowolnienie 

w eksporcie tego zboża. Za nami cztery pełne tygodnie raportów z okresu trwania 

inwazji Rosji na Ukrainę (zamknięcia ukraińskich portów), a dane nie pokazują 

wyraźnego wzrostu zainteresowania unijną pszenicą. Jak podaje Andrzej Bąk z 

Warszawskiej Giełdy Towarowej, według KE kraje Unii Europejskiej wyeksportowały w 

pierwszych czterech tygodniach marca łącznie 1,25 mln ton pszenicy miękkiej, czyli 

średnio po 312 tys. ton tygodniowo. Czytaj dalej… 

Czy planowane jest wprowadzenie tymczasowego zakazu eksportu polskich zbóż? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.04.2022 | 

- Od początku wybuchu wojny na Ukrainie mamy do czynienia z cenowym wstrząsem 

na światowych rynkach zboża. W zależności od tego, jak będzie kształtować się sytuacja 

nad Dnieprem, ceny z dnia na dzień mogą notować ogromne wahania. Rynek obawia 

się szoku podażowego – czytamy w interpelacji posłów kilku ugrupowań, która została 

skierowana do ministra rolnictwa. 

- Ukraina i Rosja od lat utrzymują się w ścisłej światowej czołówce producentów i 

eksporterów zboża. Wojna na Ukrainie spowodowała niemałe zawirowania na 

światowych rynkach zboża. Czytaj dalej… 

Zielony Ład coraz bliżej. Dyrektywa o zrównoważonym stosowaniu pestycydów już w 

czerwcu 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.04.2022  

Bruksela nie anulowała, a jedynie odroczyła wdrożenie przepisów dotyczących 

ograniczenia stosowania środków ochrony roślin.  Komisja Europejska przedstawi te 

plany pod koniec czerwca. - Niestety marcowe ogłoszenie zostało opóźnione. Obecna 

data to 22 czerwca – potwierdził we wtorek Andrew Owen-Griffiths z Komisji 

Europejskiej.  Komisja Europejska faktycznie chciała 23 marca zaprezentować swoje 

propozycje dotyczące „Dyrektywy o zrównoważonym stosowaniu pestycydów”. Jednak 

organ UE przesunął ten termin. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: ziarno znowu drożeje 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 06.04.2022 |  

Ceny ziarna w skupach znowu idą w górę. Wpływ na ten fakt mają wydarzenia za naszą 

wschodnią granicą (brak przesłanek świadczących o zakończeniu konfliktu zbrojnego), 

które natomiast oddziałują na giełdy światowe. I tak na krajowym podwórku średnie 

stawki wzrosły od kilku do kilkunastu złotych za tonę. Niespodziewanie spadły 

notowania kukurydzy. Być może wpływ na ten stan rzeczy ma wzmożony import tego 

ziarna z Ukrainy. Pokaźną podwyżkę zaliczył natomiast rzepak (+68,17 zł/t).  Czytaj 

dalej… 
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Można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.04.2022  

W trwającej obecnie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 

r., nadal można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową. - To dodatkowe 

pieniądze, warto się o nie ubiegać – przekonuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) znana jest już wielu rolnikom, obowiązywała 

bowiem w 2013 r. Podobnie jak wówczas, także i teraz jest finansowana z budżetu 

krajowego. Czytaj dalej… 

 

Marazm na polskim rynku płodów rolnych trwa w najlepsze. Ceny rzepaku w dół 
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska | 06.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Drugi tydzień z rzędu na krajowym rynku płodów rolnych niewiele się dzieje. 

Sprawdziliśmy zatem, jak kształtują się ceny pszenicy i rzepaku. 

Na rynku płodów rolnych w Polsce od dwóch tygodni niewiele się dzieje. 

Rzepak potaniał średnio 200 zł na tonie. 

Średnie ceny pszenicy, kukurydzy i żyta nie uległy dużym zmianom w stosunku do 

ubiegłego tygodnia. Czytaj dalej… 

 

Nowy Dyrektor Generalny KOWR 
Farmer.pl | Autor: farmer.pl/MRiRW | 01.04.2022 | Fot. MRiRW 

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka 

premier Mateusz Morawiecki powołał dr. inż. Waldemara Humięckiego na stanowisko 

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

– Cieszę się, że pana wiedza i doświadczenie będą od teraz służyć dalszemu rozwojowi 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk 

wręczając akt powołania. Czytaj dalej… 

 

Burze piaskowe uderzyły w rolników. Duże straty na polach 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 07.04.2022 |  

Całe tygodnie bez jakichkolwiek opadów oraz silne wiatry spowodowały, że sucha 

ziemia z pól zaczęła wirować w powietrzu. Nie można oczywiście mówić o takiej skali, 

jak w przypadku wstrząsających, prawdziwych burz piaskowych występujących np. na 

Saharze. Niemniej jednak zjawisko przyniosło straty. 

- Widziałem rolników, którzy kończyli siewy buraków podczas poniedziałkowej (4 

kwietnia - red.) burzy piaskowej. Obawiam się, że niewiele buraków na tych polach 

urośnie - stwierdził na łamach "Gazety Pomorskiej" rolnik z Borówna koło Chełmna 

(woj. kujawsko-pomorskie). Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

KE zgodziła się na dopłaty do nawozów. To gdzie są te pieniądze? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 04.04.2022 | Fot. shutterstock 

Jak dowiedzieliśmy się z ust Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. rolnictwa, 

zgoda ze strony KE na dopłaty do nawozów jest. Henryk Kowalczyk, Wicepremier i 

minister rolnictwa twierdzi, że nadal jej nie ma i na tę zgodę czekamy. Gdzie jest więc 

pies pogrzebany? 

Pies jest pogrzebany w przepisach. 

A konkretnie chodzi o to, że obie strony - mówiąc o zgodzie na dopłaty do nawozów - 

mówią o zupełnie różnych podstawach do ewentualnej wypłaty takiej pomocy. 

Ale do brzegu. 

Premier Mateusz Morawiecki informując 18 marca br., że rząd zdecydował się dopłacić rolnikom do nawozów, 

opierał się na rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 

sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR. Nowe przepisy dodały do starszych artykuł 13zo, gdzie w podpunkcie 3 

wpisano, że Agencja udziela pomocy producentowi rolnemu: "któremu zagraża utrata płynności finansowej w 

związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19." 

Jak zaznaczono w kolejnych punktach omawianego rozporządzenia RM, składając wniosek o dopłatę do nawozów, 

rolnik będzie musiał złożyć oświadczenie: 

a) o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-

19, 

b) o dokonaniu zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych 

niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

obrotu lub sprzedaży nawozów. 

A więc - planowana przez Polskę pomoc - jest oparta o tzw. środki covidowe, i rzeczywiście może być 

zakwestionowana przez KE jako niedozwolona pomoc publiczna, dlatego też nasz rząd wystąpił do KE o zgodę na 

wdrożenie w życie tych przepisów. I do tej pory jeszcze takiej zgody nie otrzymał. 

Co więcej, trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby tylko poczekano dosłownie 5 dni, na zapowiadane zresztą dużo 

wcześniej decyzje KE w sprawie pomocy dla rolników, w ogóle tego problemu "ze zgodą KE na dopłaty do nawozów" 

nie byłoby. A tak, to sami zapędziliśmy się w kozi róg.... 

Druga strona medalu 

Natomiast na zupełnie innych przepisach opiera się zgoda KE na dopłaty do nawozów - o której słyszymy z ust 

Janusza Wojciechowskiego od 23 marca. 

Komisja Europejska zdecydowała się 23 marca br. m.in. przekazać dodatkowe 500 mln euro na wsparcie unijnych 

rolników, z czego Polska ma otrzymać blisko 45 mln euro, i te pieniądze mogą być - jak twierdzi Janusz 

Wojciechowski - przeznaczone m.in. na dopłaty do nawozów. 

I znowu trzeba czekać 

Ale - jak wynika z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r., przewidującego 

nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych, 350 mln euro (z tych w sumie 500 mln 

euro) będzie pochodzić z rezerwy kryzysowej. 
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W budżecie UE na 2022 r., podobnie jak w poprzednich latach, na wypadek poważnych kryzysów mających wpływ na 

produkcję lub dystrybucję rolną ustanowiono rezerwę na potrzeby dodatkowego wsparcia dla sektora rolnego 

(„rezerwa na wypadek kryzysów w sektorze rolnym”). Uzyskuje się ją dzięki stosowaniu zmniejszenia płatności 

bezpośrednich przy użyciu mechanizmu dyscypliny finansowej. Rezerwa wynosi 497,3 mln euro… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/ke-zgodzila-sie-na-doplaty-do-nawozow-to-gdzie-sa-te-pieniadze,117778.html
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Rolników nie będzie stać na obsiewanie i nawożenie pól na glebach niższych klas? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.04.2022 | 

- Wielu rolników kalkuluje, czy nie lepiej będzie takie gleby pozostawić jako ugorowane 

i otrzymać za to dofinansowanie z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa 

albo wydzierżawić je firmom budującym farmy fotowoltaiczne. Takiej sytuacji nigdy 

wcześniej nie było – zauważa Marek Froelich - prezes Izby Rolniczej w Opolu. 

- Wielu rolników zdecyduje się na ugorowanie lub wydzierżawienie – pisze Nowa 

Trybuna Opolska (NTO). Dziennik przytacza wypowiedź prezesa Izby Rolniczej w Opolu 

Marka Froelicha, który uważa, że plony jakie rolnicy zbiorą z tych terenach nie 

wystarczą na opłacenie nawozów. 

NTO podkreśla, iż województwo opolskie zawsze dobrze wykorzystywało gleby rolne, rolnictwo rozwijało się 

dynamicznie, a kultura rolnicza stoi na wysokim poziomie. - Blisko 95 procent z 530 tysięcy hektarów gruntów to 

użytki rolne. Dotychczas ugorowano niewiele, bo zaledwie 0,3 procent gruntów. Według najnowszych prognoz, jeśli 

rolnicy nie będą uprawiać słabszych ziem, to w naszym regionie możemy mieć nawet 22 procent ugorów – czytamy 

w opolskim dzienniku. 

Prezes IR w Opolu został zapytany również o przewidywane niedobory żywności w Europie. – Głodu w Polsce się nie 

spodziewam. Będziemy mieli wystarczającą ilość zbóż – powiedział Marek Froelich. Dodał, że opolscy rolnicy czekają 

z niecierpliwością na większe opady deszczu, ponieważ brak wody może zagrozić zbiorom. 

Źródło: NTO/ Izba Rolnicza w Opolu 

Zamknij > 
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Import używanych maszyn rolniczych spoza Unii Europejskiej. Konieczna kontrola 

graniczna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.04.2022 | 

Wprowadzanie do Unii Europejskiej używanych maszyn rolniczych i leśnych wymaga 

przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej. 

Import spoza Unii Europejskiej używanych maszyn rolniczych i leśnych wiąże się z 

ryzykiem przeniesienia agrofagów mogących wyrządzać szkody w uprawach rolnych, jak 

również na terenach leśnych. Z tego względu, maszyny takie przed wprowadzeniem na 

terytorium UE muszą zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej oraz muszą być 

zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne wydane przez służbę ochrony roślin państwa 

eksportującego. Ze względów bezpieczeństwa fitosanitarnego, maszyny takie muszą 

być oczyszczone i wolne od gleby i pozostałości roślin. 

Regulacje te dotyczą maszyn opatrzonych kodami taryfy celnej wymienionymi w punkcie 2 załącznika VII do 

rozporządzenia 2019/2072 (kliknij). 

Szczegóły dotyczące zasad importu towarów regulowanych prawem dotyczącym zdrowia roślin dostępne są na 

stronie internetowej PIORiN (kliknij). 

Źródło: PIORiN 

Zamknij > 
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Ministerstwo rolnictwa o cenach i dostępności nawozów 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 05.04.2022 | Foto: ITD 

Problem fizycznej i ekonomicznej dostępności nawozów dla polskich rolników może się 

nasilać, tak w związku z wojną w Ukrainie, jak i wskutek sytuacji na światowych rynkach 

- przyznaje Ministerstwo Rolnictwa. 

Informacja resortu rolnictwa na temat sytuacji na krajowym rynku nawozów 

mineralnych była tematem dzisiejszego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa. 

Jak referował wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski: "Problem dostępności nawozów 

dla rolników może się w najbliższych miesiącach nasilić z powodu rosyjskiej inwazji na 

Ukrainę, która niesie poważne konsekwencje dla rynku nawozowego. Niewykluczone są 

dalsze podwyżki cen gazu ziemnego, które mogą być powodem ograniczenia bądź wstrzymania dostaw ze Wschodu. 

Znajdą one odzwierciedlenie w podwyżkach cen nawozów azotowych i wieloskładnikowych zawierających azot. 

Ponadto nawozy wyprodukowane w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi miały ponad 40-procentowy udział w polskim 

imporcie nawozów mineralnych". 

Z danych przekazanych z GUS ministerstwu wynika, że w 2021r. łączny udział nawozów z Rosji i Białorusi w polskim 

imporcie stanowił 42 proc. W przypadku nawozów potasowych było to aż 56 proc., nawozów wieloskładnikowych - 

50 proc., a w przypadku nawozów azotowych - 24 proc. 

- Zastąpienie nawozów z kierunku wschodniego będzie dużym wyzwaniem w kontekście zaopatrzenia rolników w 

nawozy - przyznaje Lech Kołakowski w imieniu resortu. - Dostępność nawozów, tak fizyczna jak i ekonomiczna - z 

racji drastycznie rosnących cen - może się jeszcze pogarszać - powiedział sekretarz stanu. 

Rozwój sytuacji zależeć będzie przede wszystkim od wzajemnych ograniczeń i zakazów nakładanych przez UE i Rosję 

w wyniku wojny na Ukrainie. Z drugiej jednak strony - jak przedstawia sytuację resort rolnictwa - Ukraina była 

znaczącym odbiorcą polskich nawozów, które wskutek trwającego konfliktu mogą być do dyspozycji polskich 

rolników. Według danych, w styczniu br. było 60 tys. ton nawozów - 25 proc. polskiego eksportu. 

MRiRW prowadzi dialog z producentami tj. Anwil i Grupa Azoty, ale są to spółki prawa handlowego i minister 

rolnictwa nie ma możliwości wpływania na ich politykę cenową - zastrzega resort rolnictwa w podanej na 

posiedzeniu informacji. Ceny ustalają zarządy spółek, które podlegają pod Ministerstwo Aktywów Państwowych.  

Jak zaznaczył Kołakowski, obie wymienione spółki należą do tych nielicznych w Europie producentów, które nie 

wstrzymały produkcji, mimo drastycznych wzrostów cen gazu i paliwowego kryzysu na globalnych rynkach. Spółki 

wywiązują się też ze swoich zobowiązań kontraktowych. W wyniku interwencji MRiRW i MAP, Grupa Azoty podjęła 

jednak decyzję o ograniczeniu eksportu i przekierowaniu nawozów na rynek krajowy. Nie może jednak łamać 

warunków zawartych wcześniej kontraktów, często wieloletnich, bo to wiązałoby się z dotkliwymi karami 

finansowymi. Azoty zaapelowały też do dilerów krajowych o współpracę w kwestii zabezpieczenia dostaw dla 

polskich rolników. Grupa Azoty na bieżąco monitoruje i przedstawia sytuację na rynku, członkowie zarządu 

uczestniczą w spotkaniach z rolnikami. 

- Ponadto spółka Azoty Agrochem Puławy przeprowadza na skalę ogólnopolską sprzedaż nawozów dla rolników 

indywidualnych w partiach minimalnych 24 ton. Opublikowała też cenniki nawozów i w ślad za nią poszli inni 

dystrybutorzy, co spowodowało obniżkę i stabilizacje cen nawozów - powiedział Kołakowski… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/ministerstwo-rolnictwa-o-cenach-i-dostepnosci-nawozow,117795.html
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Przedłużanie umów dzierżawy tylko dla rolników indywidualnych? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 05.04.2022 | Fot. A.Kozłowska 

Warmińsko-mazurski samorząd rolniczy wnioskuje o pilną zmianę przepisów w sprawie 

przedłużania umów dzierżawy ziemi z zasobu Skarbu Państwa. W ich ocenie, prawo do 

tego powinni mieć w pierwszej kolejności rolnicy indywidualni. 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystosował do KRIR pismo o pilną 

potrzebę uregulowania sprawy przedłużania umów dzierżawy na nieruchomości rolne z 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osobom, które nie spełniają definicji rolnika 

indywidualnego. 

Jak podkreśla warmińsko-mazurski samorząd rolniczy, art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 

2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1655) wyraźnie definiuje rolnika indywidualnego. 

- Co do zasady nieruchomości rolne, którymi dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powinny być 

rozdysponowane właśnie wśród osób spełniających ten warunek - podkreśla w piśmie Zarząd W-MIR. 

Jak zaznacza też, w 2016 roku nastąpiła istotna zmiana przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa. 

- Ustawodawca, widząc potrzebę ochrony gruntów rolnych, jasno wskazał podmioty, którym przysługuje prawo 

pierwszeństwa w nabyciu lub dzierżawy – to rolnicy indywidualni. W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dodano 

preambułę, czyli wstęp do aktu prawnego stanowiący podstawę i cel wydania aktu normatywnego. Tylko nieliczne 

ustawy posiadają preambułę, co podkreśla znaczenie dla ustawodawcy tego właśnie uregulowania - podkreślają 

warmińsko-mazurscy rolnicy. 

I dodają: - W pierwszym zdaniu uzasadnienia wprowadzenia zmian ustawodawca wskazał powód noweli: 

„Nieruchomości rolne są niezbędnym środkiem produkcji rolnej, produkcji, której celem i funkcją jest zapewnienie 

bezpieczeństwa żywnościowego w kraju”. 

Ziemia rolna jest więc - w opinii Izby Rolniczej - narzędziem w ręku producenta rolnego i podstawą funkcjonowania 

indywidualnych gospodarstw rodzinnych. 

Dlatego, w ocenie Zarządu W-MIR, zasadne jest wprowadzenie takich zmian legislacyjnych, które umożliwią 

rozdysponowanie gruntów przez KOWR w pierwszej kolejności wśród zainteresowanych rolników indywidualnych… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/przedluzanie-umow-dzierzawy-tylko-dla-rolnikow-indywidualnych,117814.html
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Rząd ma przyjąć projekt noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa 
Farmer.pl |  Autor: PAP | 05.04.2022 | Fot. GT 

W II kw. rząd ma przyjąć projekt noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa; ma on poszerzyć katalog nieruchomości wyłączonych z 

działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. 

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektowanej 

nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa i innych ustaw. Rząd zamierza ją przyjąć w drugim kwartale br. - wynika 

z wpisu. 

W wykazie wyjaśniono, że istotą rozwiązań zawartych w projekcie jest m.in. rozszerzenie katalogu nieruchomości 

wyłączonych spod działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa. Czyli, że są one rozdysponowywane, w pierwszej kolejności, w drodze wydzierżawienia albo 

sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych - wyjaśniono. 

Projekt zakłada również rozszerzenie zakresu celów, na które mogą być przekazywane jednostkom samorządu 

terytorialnego nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/rzad-ma-przyjac-projekt-noweli-ustawy-o-gospodarowaniu-nieruchomosciami-rolnymi-skarbu-panstwa,117819.html
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Henryk Kowalczyk: Dopłaty do nawozów mają pomóc rolnikom w przeczekaniu trudnego 

okresu 
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 04.04.2022 | Fot. Radosław Zieniewcz.jpg 

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa spotkał się pod koniec marca br. z podlaskimi 

rolnikami w Podlaskiej Izbie Rolniczej. Dyskutował on z zebranymi rolnikami m.in. o 

trudnej sytuacji w sektorze rolnym szczególnie związanej z dużymi skokami cen 

nawozów. Minister Rolnictwa omówił jak będą wyglądały dopłaty do nawozów. 

Trudna sytuacja spowodowana wzrostami cen gazu oraz innych paliw nie tylko odbija 

się negatywnie na opłacalności produkcji  trzody chlewnej, ale też i produkcji roślinnej, 

a szczególności nawozów.  

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa podkreślał, że dopłaty do nawozów mają pomóc 

rolnikom w przeczekaniu trudnego okresu spowodowanego zawirowaniami cenowymi na rynku nawozów oraz 

problemów spowodowanych przez wojnę na Ukrainie. 

- To nie jest pomoc która pozwala na rozwój, tylko pomoc na przeczekanie bardzo trudnego okresu czasu. I mówimy 

tu nie tylko o rynku trzody chlewnej, ale też ten trudny okres dotyczy nawozów - podkreślał Henryk Kowalczyk, 

minister rolnictwa w trakcie spotkania z rolnikami w Podlaskiej Izbie Rolniczej. 

Rada Ministrów przygotowała rozporządzenie w tej sprawie, które zostało skierowane do Komisji Europejskiej w celu 

notyfikacji przez Unię Europejską. 

Jak będą wyglądały dopłaty do nawozów w 2022 r.? 

Według planów rządu, dopłata do nawozów ma wynieść 500 zł do hektara w przypadku upraw i 250 zł w przypadku 

użytków zielonych. Na dopłaty mają być przeznaczone 4 mld zł… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/henryk-kowalczyk-doplaty-do-nawozow-maja-pomoc-rolnikom-w-przeczekaniu-trudnego-okresu,117768.html
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Nie będzie dopłat do nawozów! Rolnicy nie zostawiają suchej nitki na politykach 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 07.04.2022 | 

Komisja Europejska nie zaakceptowała zgłoszonego przez Polskę 20 marca br. wniosku 

w sprawie uruchomienia wsparcia w postaci dopłat do nawozów. Komisja Europejska 

zasugerowała stronie polskiej rozważenie możliwości sfinansowania takiej pomocy w 

formie pomocy de minimis. Rolnicy czują się oszukani. 

Tego rodzaju pomoc jest możliwa w niewielkiej wysokości, tzn. nie więcej niż 520 mln zł 

w tym roku. Polska potrzebuje tych środków na sfinansowanie wielu innych 

programów, co oznacza, że na dopłaty do nawozów można by przeznaczyć jedynie 

kilkadziesiąt mln zł, a potrzebujemy na ten cel ok. 3,9 mld zł. 

- Nie zgadzam się na takie rozwiązanie i ponownie będę składać do Komisji Europejskiej wniosek w sprawie dopłat do 

nawozów, które nie będą wchodzić w pomoc de minimis – zapowiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju 

wsi Henryk Kowalczyk po otrzymaniu informacji KE. 

Wicepremier podkreślił, że nowy wniosek będzie przygotowany z powołaniem się na zapisy zawarte w Komunikacie 

Komisji Europejskiej z 24 marca br. (2022/C 131 1/01) na temat tymczasowych kryzysowych ram środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. 

Blamaż ministerstwa  

- Niestety nie jest to dla nas niespodzianka. Sposób przygotowania tego programu już wskazywał na porażkę albo na 

pomoc medialną, a nie rzeczywistą. Poza stratami finansowymi, ogromne rozczarowanie czekających z nadzieją na 

pomoc rolników – komentuje Kujawsko-Pomorsko Izba Rolnicza. 

- Kolejny blamaż naszego ministerstwa. Komisja Europejska nie zgodziła się na dopłaty do nawozów w Polsce. 

Wszystko co mówił premier Mateusz Morawiecki, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i komisarz rolnictwa w UE 

Janusz Wojciechowski okazuje się nieprawdą – stwierdza Michał Kołodziejczak z Agro Unii. 

- KE zgodzi się na dopłaty do nawozów (i nie tylko do nawozów), w wysokości nawet do 35 tys. euro na 

gospodarstwo, to gwarantuje "mój" Komunikat Komisji z 24 marca br. Jest tylko jeden warunek:  MRiRW  musi złożyć 

prawidłowy wniosek, nie o pomoc covidową tylko "wojenną" – komentuje komunikat ministerstwa Janusz 

Wojciechowski – unijny komisarz ds. rolnictwa. 

Panie Komisarzu, Komisja Europejska od trzech miesięcy się „zgadza”, w styczniu wpłynął pierwszy wniosek Polski. 

Pomimo nadzwyczajnej sytuacji nie ma woli politycznej ze strony UE i tyle! – pisze w mediach społecznościowych 

Anna Bryłka – posłanka Konfederacji. 

Zamknij > 
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Tempo eksportu polskiej pszenicy spadło o 60% 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 07.04.2022 | 

O ile na początku sezonu 2021/22 (zaczął się w lipcu 2021) kraje Unii Europejskiej 

intensywnie eksportowały pszenicę, to już od listopada nastąpiło wyraźne spowolnienie 

w eksporcie tego zboża. Za nami cztery pełne tygodnie raportów z okresu trwania 

inwazji Rosji na Ukrainę (zamknięcia ukraińskich portów), a dane nie pokazują 

wyraźnego wzrostu zainteresowania unijną pszenicą.  

Jak podaje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej, według KE kraje Unii 

Europejskiej wyeksportowały w pierwszych czterech tygodniach marca łącznie 1,25 mln 

ton pszenicy miękkiej, czyli średnio po 312 tys. ton tygodniowo. Jest to znacznie poniżej 

średniej tygodniowej - 509 tys. ton liczonej od początku sezonu. Eksport pszenicy miękkiej od początku tego sezonu 

(do 27-go marca) wynosi 19,87 mln ton i jest nieco niższy w stosunku do poprzedniego sezonu (w analogicznym 

okresie), ale nadal przewyższa średnią z 5 lat. 

Warto zwrócić uwagę, że w tym sezonie (2021/22) za blisko 30% całkowitego wolumenu eksportu unijnej pszenicy 

odpowiada Francja - 5,93 mln ton, która wyprzedza nieznacznie Rumunię - 5,32 mln ton. Kolejne 2,76 mln ton 

wyeksportowały Niemcy i 1,66 mln ton - Bułgaria. Nasz skromny wynik (0,98 mln ton) daje nam dopiero siódme 

miejsce w śród eksporterów pszenicy. 

Dane Komisji Europejskiej pokazują, że dopiero końcówka marca przyniosła zauważalny wzrost naszego eksportu 

pszenicy poza UE. W tygodniu kończącym się 27-go marca 2022 wyeksportowaliśmy 48,179 tys. ton pszenicy (87,7 

tys. wszystkich zbóż) po 9 tygodniach praktycznie zerowej sprzedaży. Od początku sezonu (lipiec 2021) wywieźliśmy 

poza UE niespełna 980 tys. ton tego zboża. W poprzednim sezonie po 39 tygodniach nasz eksport pszenicy sięgał już 

2,45 mln ton. Oznacza to spadek naszego tempa eksportu pszenicy o 60%. 

Źródło: Andrzej Bąk (eWGT)  

Zamknij > 
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Czy planowane jest wprowadzenie tymczasowego zakazu eksportu polskich zbóż? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.04.2022 | 

- Od początku wybuchu wojny na Ukrainie mamy do czynienia z cenowym wstrząsem 

na światowych rynkach zboża. W zależności od tego, jak będzie kształtować się sytuacja 

nad Dnieprem, ceny z dnia na dzień mogą notować ogromne wahania. Rynek obawia 

się szoku podażowego – czytamy w interpelacji posłów kilku ugrupowań, która została 

skierowana do ministra rolnictwa. 

- Ukraina i Rosja od lat utrzymują się w ścisłej światowej czołówce producentów i 

eksporterów zboża. Wojna na Ukrainie spowodowała niemałe zawirowania na 

światowych rynkach zboża. Z dnia na dzień wyceny kontraktów terminowych na 

dostawę pszenicy wystrzeliły wysoko. Do takiej sytuacji nie doszło nigdy wcześniej w Europie, ale także za 

Atlantykiem i w Chinach. Polscy rolnicy obecnie wstrzymali sprzedaż w oczekiwaniu na rozwój sytuacji – piszą 

parlamentarzyści. 

Eksport zbóż z obu państw od momentu wybuchu wojny praktycznie zamarł. Jeżeli wojna na Ukrainie będzie się 

przedłużała, istnieje realne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego krajów Bliskiego Wschodu. W Egipcie 

ceny chleba wzrosły już o 25%, mimo że Kair dysponuje rezerwami strategicznymi pszenicy wystarczającymi na cały 

bieżący rok. Wszystko będzie zależeć od sposobu zakończenia konfliktu, skali sankcji wobec Rosji oraz sytuacji w 

portach czarnomorskich, odpowiedzialnych za ponad 90% eksportu ukraińskiej pszenicy. 

- Ceny zbóż gwałtownie poszybowały w górę. Na początku roku ceny pszenicy konsumpcyjnej na wybrzeżu 

kształtowały się na poziomie 1300 złotych za tonę, zaś 7 marca było to już ponad 2000 złotych. Od początku wybuchu 

wojny na Ukrainie mamy do czynienia z cenowym wstrząsem na światowych rynkach zboża. W zależności od tego, 

jak będzie kształtować się sytuacja nad Dnieprem, ceny z dnia na dzień mogą notować ogromne wahania. Rynek 

obawia się szoku podażowego. Będzie to miało niebagatelny wpływ na inflację i ceny żywności na całym świecie – 

czytamy w wystąpieniu Magdaleny Sroki (Porozumienie), którą sygnowali swoimi podpisami m.in. posłowie PSL – 

Stefan Krajewski i Zbigniew Ziejewski. 

Posłowie pytają w interpelacji czy ministerstwo, pomimo dopłat do zakupu nawozów, planuje wsparcie dla polskich 

producentów zbóż? Proszą też o udzielenie odpowiedzi, czy realny jest w najbliższym czasie scenariusz wzrostu cen 

pieczywa co najmniej o 20-30%? - Wojna na Ukrainie może spowodować zwiększony popyt na część produktów 

polskiego sektora rolnego. Czy resort planuje wprowadzenie tymczasowego zakazu eksportu polskich zbóż? – pyta 

grupa parlamentarzystów. 

Aktualnie posłowie oczekują na odpowiedź ze strony ministerstwa rolnictwa. 
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Zielony Ład coraz bliżej. Dyrektywa o zrównoważonym stosowaniu pestycydów już w 

czerwcu 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.04.2022  

Bruksela nie anulowała, a jedynie odroczyła wdrożenie przepisów dotyczących 

ograniczenia stosowania środków ochrony roślin.  Komisja Europejska przedstawi te 

plany pod koniec czerwca. - Niestety marcowe ogłoszenie zostało opóźnione. Obecna 

data to 22 czerwca – potwierdził we wtorek Andrew Owen-Griffiths z Komisji 

Europejskiej.   

Komisja Europejska faktycznie chciała 23 marca zaprezentować swoje propozycje 

dotyczące „Dyrektywy o zrównoważonym stosowaniu pestycydów”. Jednak organ UE 

przesunął ten termin. Zamiast planów dotyczących ochrony roślin unijny komisarz ds. 

rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawił działania w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. 

Wspomniany Owen-Griffiths wyjaśnił we wtorek, że planowane środki nie ulegną zmianie w wyniku odroczenia 

prezentacji projektu rozporządzenia. - Odroczenie nie zmieni ambicji ani celów rozporządzenia – powiedział urzędnik 

Komisji. 

Wraz z nowym rozporządzeniem w sprawie ochrony roślin Komisja Europejska chce zrealizować jedną ze składowych 

Zielonego Ładu UE. Centralnym elementem rozporządzenia jest cel redukcji o 50% „zastosowania pestycydów 

chemicznych” do 2030 r. – za podstawę przyjmuje się średnią z lat 2015-2017. Komisja Europejska chce zobowiązać 

do tego państwa członkowskie UE. 

W pojedynczych przypadkach członkowie UE mogą zgodnie z planami odejść od celu 50%. Na przykład, jeśli mogą już 

wykazywać wysokie redukcje. Jednak Komisja Europejska zastrzega sobie również prawo do podwyższenia celów 

redukcyjnych w niektórych przypadkach. 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: ziarno znowu drożeje 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 06.04.2022 |  

Ceny ziarna w skupach znowu idą w górę. Wpływ na ten fakt mają wydarzenia za naszą 

wschodnią granicą (brak przesłanek świadczących o zakończeniu konfliktu zbrojnego), 

które natomiast oddziałują na giełdy światowe. I tak na krajowym podwórku średnie 

stawki wzrosły od kilku do kilkunastu złotych za tonę. Niespodziewanie spadły 

notowania kukurydzy. Być może wpływ na ten stan rzeczy ma wzmożony import tego 

ziarna z Ukrainy. Pokaźną podwyżkę zaliczył natomiast rzepak (+68,17 zł/t).  

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

06.04.2022 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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Można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.04.2022  

W trwającej obecnie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 

r., nadal można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową. - To dodatkowe 

pieniądze, warto się o nie ubiegać – przekonuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) znana jest już wielu rolnikom, obowiązywała 

bowiem w 2013 r. Podobnie jak wówczas, także i teraz jest finansowana z budżetu 

krajowego. 

Płatność ta, co do zasady, przysługuje do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach 

ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych. Pełny wykaz tych roślin obejmuje 13 

kategorii. Ponadto płatność będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, 

pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy 

roślinnej - otwórz. 

Warunki przyznawania UPP są identyczne jak w roku 2013, tzn. w ramach płatności nie obowiązuje limit powierzchni, 

a to oznacza, że do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy, którzy o jednolitą płatność obszarową wystąpią 

do ARiMR. 

Tak jak w przypadku pozostałych dopłat, rzeczywista wysokość stawki tej płatności będzie znana jesienią bieżącego 

roku - zostanie określona na podstawie powierzchni zgłoszonej we wnioskach przez rolników. 

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus przez Platformę Usług 

Elektronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR - otwórz. 

Źródło: ARiMR 
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Marazm na polskim rynku płodów rolnych trwa w najlepsze. Ceny rzepaku w dół 
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska | 06.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Drugi tydzień z rzędu na krajowym rynku płodów rolnych niewiele się dzieje. 

Sprawdziliśmy zatem, jak kształtują się ceny pszenicy i rzepaku. 

Na rynku płodów rolnych w Polsce od dwóch tygodni niewiele się dzieje. 

Rzepak potaniał średnio 200 zł na tonie. 

Średnie ceny pszenicy, kukurydzy i żyta nie uległy dużym zmianom w stosunku do 

ubiegłego tygodnia. 

Ciężko wyznaczyć jakikolwiek trend panujący na krajowym rynku płodów rolnych, 

bowiem w niektórych skupach ceny pszenicy i rzepaku spadły o 50-100 zł na tonie, a w innych z kolei wzrosły. Handel 

płodami rolnymi w dalszym ciągu jest niewielki, a rolnicy, zajęci pracami polowymi, dalej czekają na wyższe ceny 

skupu. 

Generalnie, jak mówią zgodnie przedstawiciele, w tym roku ciężko było odnotować okres, w którym podaż byłaby 

wyjątkowo wzmożona - gospodarze sprzedawali zapasy z magazynów z wyjątkową ostrożnością i w małych ilościach, 

ponieważ przy rekordowych cenach nawozów i paliw łatwo o nieostrożny ruch w finansach. Nadzieję na wzrost cen 

pszenicy daje wyjątkowo niska ocena stanu zasiewów tego gatunku w Stanach Zjednoczonych. 

Po ile rzepak, pszenica i kukurydza? 

Aktualne średnie ceny poszczególnych gatunków odnotowane przez redakcję farmer.pl wynoszą następująco: 

pszenica konsumpcyjna - ok. 1580 zł/t, pszenica paszowa - ok. 1520 zł/t, żyto konsumpcyjne - 1220 zł/t, rzepak - ok. 

4000 zł/t oraz kukurydza - ok. 1400 zł/t. Warto dodać, że z wymienionych gatunków jedynie rzepak odnotował 

spadek - wynosi on 200 zł netto na tonie w stosunku do ubiegłego tygodnia. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 6 kwietnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

podstawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna - 1500. 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 1550, 

- żyto konsumpcyjne – 1250. 

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

- pszenica paszowa – 1550, 

- pszenżyto – 1350, 

- jęczmień paszowy – 1330, 

- kukurydza sucha – 1470, 

- owies – 1000. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 1550. 

Młyn-Pol 
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- pszenica konsumpcyjna – 1550, 

- pszenica paszowa – 1500. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna – 1550 - 1600, 

- pszenica paszowa – 1500, 

- pszenżyto – 1250, 

- żyto paszowe – 1150, 

- żyto konsumpcyjne – 1170 - 1200, 

- jęczmień paszowy – 1200, 

- rzepak – 4400, 

- kukurydza sucha – 1350, 

- owies – 1000, 

- groch – 1400, 

- bobik – 1400, 

- łubin – 1400… 

Link do pełnego artykułu 
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Nowy Dyrektor Generalny KOWR 
Farmer.pl | Autor: farmer.pl/MRiRW | 01.04.2022 | Fot. MRiRW 

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka 

premier Mateusz Morawiecki powołał dr. inż. Waldemara Humięckiego na stanowisko 

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

– Cieszę się, że pana wiedza i doświadczenie będą od teraz służyć dalszemu rozwojowi 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk 

wręczając akt powołania. 

Dr inż. Waldemar Humięcki jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w 

administracji centralnej, samorządowej i biznesie. Przez wiele lat pracował w Agencji 

Nieruchomości Rolnych na stanowiskach od głównego specjalisty do prezesa. Wcześniej pracował m.in. w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższej Izbie Kontroli oraz był zastępcą burmistrza Gminy Warszawa-

Włochy. Przez lata był również związany m.in. z Fundacją Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz 

Wielkopolską Giełdą Rolno-Ogrodniczą S.A… 

Link do pełnego artykułu 
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Burze piaskowe uderzyły w rolników. Duże straty na polach 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 07.04.2022 |  

Całe tygodnie bez jakichkolwiek opadów oraz silne wiatry spowodowały, że sucha 

ziemia z pól zaczęła wirować w powietrzu. Nie można oczywiście mówić o takiej skali, 

jak w przypadku wstrząsających, prawdziwych burz piaskowych występujących np. na 

Saharze. Niemniej jednak zjawisko przyniosło straty. 

- Widziałem rolników, którzy kończyli siewy buraków podczas poniedziałkowej (4 

kwietnia - red.) burzy piaskowej. Obawiam się, że niewiele buraków na tych polach 

urośnie - stwierdził na łamach "Gazety Pomorskiej" rolnik z Borówna koło Chełmna 

(woj. kujawsko-pomorskie). 

Aleksander Decowski, dyrektor biura Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy też przyznał w rozmowie 

z dziennikiem, że z powodu burz piaskowych rolnicy mogą mieć spore problemy. 

- Wiele zależało od stopnia rozpylenia gleby. Nasiona, które znalazły się w przesuszonym gruncie, burza piaskowa 

mogła wywiać lub zawiać. Zatem niektóre mogą wykiełkować w innym miejscu niż powinny, z innych w ogóle nic nie 

wyrośnie. W dodatku niektórzy plantatorzy już trzy tygodnie temu wysiali buraki, ale z powodu braku opadów nawet 

nie wykiełkowały - powiedział. 

Według eksperta niektóre plantacje być może trzeba będzie przesiewać. Zresztą rolnicy już zaczęli pytać o nasiona. - 

Rada związków działających przy Krajowej Spółce Cukrowej będzie się ubiegała o pokrycie dodatkowych kosztów. W 

przyszłym tygodniu odbędą się oględziny na polach, sprawdzimy co urosło, na ilu plantacjach trzeba będzie zrobić 

przesiewy - zapowiedział Decowski. 

Stratni mogą być również ci gospodarze, którzy rozsiali nawozy. Zwłaszcza, ze ich ceny są horrendalne. - W przypadku 

nawozów azotowych straty azotu z powodu burz piaskowych mogą wynieść od kilku do kilkunastu procent - ocenił 

Marek Radzimierski z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Zamiecie piaskowe odnotowano nie tylko na Pomorzu, ale także m.in. w Wielkopolsce. Szkody powstały na polach, a 

także na drogach, gdzie zarejestrowano kolizje z powodu braku dostatecznej widoczności. Na to zjawisko zwrócili też 

uwagę leśnicy z wielkopolskiego Nadleśnictwa Durowo, którzy na swoim facebookowym profilu zamieścili film z 

kamerki samochodowej. 

"Długotrwały brak opadów w połączeniu z silnym wiatrem może wywołać widoczną na nagraniu ‘burzę piaskową’. 

Dopiero taki widok uświadamia nam, jak mało mamy zgromadzonej wody w lasach i na polach. Efektem tego jest 

między innymi wysokie zagrożenie pożarowe. Tym bardziej więc ucieszył nas nocny deszcz. Pomoże to zarówno 

rolnikom, jak i nam w pracach odnowieniowych" - napisało Nadleśnictwo. 
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