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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 16 maja 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 655,38  Średnia cena zł/t: 1 268,06  Średnia cena zł/t: 1 445,50  Średnia cena zł/t: 1 124,00  

MIN - MAX: 1 550,00 - 1 770,00  MIN - MAX: 1 020,00 - 1 500,00  MIN - MAX: 1 350,00 - 1 780,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 360,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 554,00  Średnia cena zł/t: 1 257,95  Średnia cena zł/t: 1 421,46  Średnia cena zł/t: 1 401,36  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 710,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 460,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 630,00  MIN - MAX: 1 270,00 - 1 550,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 597,86  Średnia cena zł/t: 1 780,00  Średnia cena zł/t: 1 610,71  Średnia cena zł/t: 1 586,67  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 920,00  MIN - MAX: 1 560,00 - 1 950,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 950,00  MIN - MAX: 1 480,00 - 1 720,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 4 507,86  Średnia cena zł/t: 1 396,56  Średnia cena zł/l: 2,19 Średnia cena zł/kg: 6,15 

MIN - MAX: 3 950,00 - 4 780,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 480,00  MIN - MAX: 2,07 – 2,28 MIN - MAX: 5,50 – 6,90 

    
    

MATF Pszenica  
416,50 €/t 

MATF Kukurydza  
360,25 €/t 
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Giełdowe ceny zbóż rosną i są perspektywy na kolejne podwyżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.05.2022 |  

Susze we Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Indiach podnoszą ceny pszenicy. 

W USA wysiew kukurydzy ze względu na pogodę postępuje bardzo wolno, a Ukraina ma 

problemy z zasiewem i eksportem. Ceny pszenicy ponownie wzrosły pod koniec 

zeszłego tygodnia z powodu złych warunków atmosferycznych w ważnych regionach 

produkcyjnych. Długo oczekiwane deszcze na środkowym zachodzie Stanów 

Zjednoczonych i w ważnych południowych regionach uprawy pszenicy były mniej 

intensywne niż oczekiwano. Czytaj dalej… 

 

 

ARiMR wymaga faktur za nawozy. To wyklucza wsparcie dla sporej grupy rolników 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.05.2022 |  

Po wielu tygodniach oczekiwań, Komisja Europejska wyraziła zgodę na polskie dopłaty 

do nawozów.  W związku z rozpoczętym naborem wniosków na dopłaty do nawozów, 

Wielkopolska Izba Rolnicza dostrzega problemy formalne, które wykluczą niektórych 

rolników z możliwości ubiegania się o pomoc finansową. 

Czytaj dalej… 

 

 

Nie będzie wyższej kwoty zwrotu akcyzy za paliwo 
Agropolska.pl Autor : Mirosław Lewandowski | 09.02.2022 |  

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w marcu wnioskował do 

ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o podwyższenie stawki zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. 

Czytaj dalej… 

 

 

Coraz mniej Ursusa w Ursusie 
Farmer.pl | Autor : Kamil Pawłowski | 09.05.2022 | Fot. K.Pawłowski 

Niby wszyscy wiemy, że pozostałości po ZPC Ursus w warszawskiej dzielnicy Ursus 

wcześniej czy później zostaną zrównane z ziemią, a jednak gdy jest burzona kolejna hala 

jest nam smutno. Właśnie trwa wyburzanie budynku nr 270. 

W tym miejscu jeszcze w listopadzie zeszłego roku parkowały pojazdy i pamiątki po 

fabryce – m. in. Ursus C-45, prototypowy ciągnik serii U i ciągówka z lat 20. XX wieku. 

Przed halą stały także silniki stacjonarne produkcji Ursusa oraz zmęczone upływem 

czasu tablice z wizerunkiem najważniejszych produktów fabryki. Czytaj dalej… 
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Rosną ceny ukraińskiej kukurydzy na granicy z Polską 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.05.2022 |  

Według APK-Inform ceny eksportowe kukurydzy na zachodnich granicach Ukrainy 

wzrosły w zeszłym tygodniu. Trend wynikał z wyższych cen kukurydzy europejskiej, 

lepszego popytu i szybszego tempa eksportu w porównaniu do innych zbóż.  

Czynniki te zostały jednak częściowo skompensowane wysoką podażą na rynku 

ukraińskim oraz problemami logistycznymi. Obecnie możliwości eksportu pozostają 

niewystarczające. Czytaj dalej… 

 

Bardzo dobre prognozy zbiorów w Polsce. Skąd ten optymizm? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.05.2022 |  

- Zdaniem Komisji Europejskiej tegoroczne zbiory zbóż w Polsce powinny zwiększyć się 

o blisko 2% (0,7 mln ton) w porównaniu z 2021 i będą o 11% wyższe od średniej 5-

letniej – informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej. Oczekiwany wynik 

35,31 mln ton jest zbliżony do rekordowych 35,53 mln ton z 2020 roku. Optymistyczne 

prognozy opierają się na wyższym niż rok temu areale zasiewów przy nieco niższym 

plonie średnim. Czytaj dalej… 

 

 

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym skierowany do II czytania 
Farmer.pl | Autor : PAP | 10.05.2022 | Fot. Pixabay/gabrielzajdel 

Określanie kompetencji organów systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną 

- zawiera projektowana ustawa o rolnictwie ekologicznym. Sejmowa komisja rolnictwa 

przyjęła projekt wraz z poprawkami i skierowała go do II czytania w Sejmie. 

Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Po uchwaleniu nowego 

projektu straci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o 

rolnictwie ekologicznym. Czytaj dalej… 

 

Do 31 maja wydłużono termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 10.05.2022 | Fot. shutterstock 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. 

terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych 

płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania 

Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz 

premii w ramach działania zalesieniowego). Jak informuje resort rolnictwa, decyzja o 

przedłużeniu naboru wniosków o dopłaty do końca maja br. jest wynikiem trudnych 

warunków ekonomicznych, wywołanych dużym wzrostem kosztów prowadzenia 

działalności rolniczej. Czytaj dalej… 
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Modernizacja gospodarstw rolnych - będzie nowa pomoc na OZE? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 10.05.2022 | Fot. Pixabay 

Resort rolnictwa planuje uruchomienie nowego obszaru wsparcia (F) w ramach operacji 

„Modernizacja gospodarstw rolnych". Chodzi konkretnie o wsparcie inwestycji z 

zakresu odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii i inteligentnymi 

systemami zarządzania energią. 

Przypominamy - do 27 maja 2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na 

„Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt (A) 

oraz nawadnianie w gospodarstwie (E). Czytaj dalej… 

 

Polskie rolnictwo w zielonej przyszłości 
Farmer.pl | Autor : Grzegorz Tomczyk | 10.05.2022 | fot. Grzegorz Tomczyk 

Unia Europejska i Polska nie wygrywa konkurencji na rynkach rolnych ilością ani ceną, 

wygrywa jakością produktów – powiedział Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. 

rolnictwa. – Polski Plan Strategiczny należy dopracować, bo Polska może znacznie 

więcej – dodał komisarz. Według Janusza Wojciechowskiego polski Plan Strategiczny 

wymaga zmian, bo nie uwzględnia potencjału polskich gospodarstw. Dążenie do 7% 

areału upraw ekologicznych to za mało – uważa Wojciechowski. Polski pomysł na 

ekoschematy jest na razie nie do przyjęcia – stwierdził komisarz UE ds. rolnictwa. Czytaj 

dalej… 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: solidne podwyżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 11.05.2022 |  

Dzisiejsze notowania cen skupu ziarna przyniosły wyłącznie podwyżki. Pszenica 

konsumpcyjna podrożała od minionego poniedziałku o 11,40 zł/t. Liderem wzrostów 

jest jednak jęczmień, którego ziarno o jakości konsumpcyjnej podrożało o 28,79 zł/t, a 

ziarno paszowe tego gatunku zboża poszło w górę o 22,50 zł/t. Równie okazały wzrost 

średniej stawki zaliczyło w tym czasie pszenżyto (+20,96 zł/t). W ciągu dwóch dni 

znacznie poszła w górę wycena rzepaku, który zyskał +52,18 zł/t.  Czytaj dalej… 

 

 

Płody rolne na krajowym rynku w górę, wysokie ceny jęczmienia i pszenżyta 
Farmer.pl | Autor : Hanna Jarosławska | 11.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Ile obecnie kosztuje tona pszenicy i rzepaku? Mamy aktualne ceny pszenicy, rzepaku, 

kukurydzy, jęczmienia i pszenżyta! W Łodzi obecnie trwa konferencja FAO, podczas 

której prowadzone są dyskusje na temat bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

oraz zaburzenia łańcuchów dostaw żywności. Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk 

zapowiedział, że Polska pomoże wyeksportować ukraińskie płody rolne. Ceny skupu 

pszenicy konsumpcyjnej, rzepaku, kukurydzy, pszenżyta i jęczmienia odnotowały wzrost 

w stosunku do ubiegłego tygodnia. Czytaj dalej… 
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Sytuację na rynku nawozów można porównać do kryzysu paliwowego z lat 

siedemdziesiątych. Czeka nas rewolucja? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 12.05.2022 |  

Najpierw perspektywa zmian klimatu, potem epidemia i pękające łańcuchy dostaw. A 

teraz wojna rosyjsko-ukraińska, celnie nazwana wojną w spichrzu świata, jako że toczy 

się między czołowymi eksporterami produktów rolnych. Rosja, państwo odpowiadające 

za 18% światowego eksportu pszenicy atakuje Ukrainę, eksportującą 10 procent. Ceny 

zbóż pną się w górę, ceny nawozów sztucznych wzrosły tylko od stycznia o kilkadziesiąt 

procent, a z raportów FAO wynika, że kryzys żywnościowy jest właściwie nieunikniony. 

Czytaj dalej… 

 

Rolnicy wolą dzierżawę 
Agropolska.pl | Autor : KOWR | 12.05.2022 | Fo. KOWR 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje nieruchomościami rolnymi będącymi 

w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.  W miesiącach I-IV 2022 r. KOWR 

wydzierżawił ponad 11,8 tys. ha oraz sprzedał niemal 2 tys. ha państwowych gruntów. Z 

przytoczonych danych wynika, że rolnicy preferują dzierżawę. 

Czytaj dalej… 

 

 

Zażarta batalia o glifosat trwa. Ponad 2400 reakcji w sprawie odnowienia tej substancji 

czynnej 
Farmer.pl | Autor : Anna Kobus | 11.05.2022 | Fot. A. Kobus 

Walka o glifosat toczy się już ponad dekadę. Do końca grudnia roku 2022 kończy się  5-

letnie zezwolenie na stosowanie tej substancji czynnej w UE. Przez ostatnie miesiące 

trwały konsultacje w tym zakresie. Jak się okazuje żadna inna substancja czynna nie 

budziła do tej pory takiego zainteresowania. Jaka zatem przyszłość rysuje się dla 

glifosatu? 

Czytaj dalej… 

 

Kowalczyk: Czeka nas kryzys zbożowy, jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie 
Farmer.pl | Autor : PAP | 13.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie, to będzie w pewnym sensie kryzys zbożowy, co 

oznacza, że ceny na rynkach światowych wrosną i będzie to kolejny impuls inflacyjny, 

światowy impuls inflacyjny - ocenił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk 

Kowalczyk. 

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk był pytany w Radiu Zet 

o to, jaki będzie najwyższy poziom inflacji, kiedy nastąpi pik. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Giełdowe ceny zbóż rosną i są perspektywy na kolejne podwyżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.05.2022 |  

Susze we Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Indiach podnoszą ceny pszenicy. 

W USA wysiew kukurydzy ze względu na pogodę postępuje bardzo wolno, a Ukraina ma 

problemy z zasiewem i eksportem. 

Ceny pszenicy ponownie wzrosły pod koniec zeszłego tygodnia z powodu złych 

warunków atmosferycznych w ważnych regionach produkcyjnych. Długo oczekiwane 

deszcze na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych i w ważnych południowych 

regionach uprawy pszenicy były mniej intensywne niż oczekiwano. A prognoza pogody z 

amerykańskich serwisów meteorologicznych nie wskazuje na większe opady w ciągu 

najbliższych kilku dni. Trochę deszczu można spodziewać się tylko we wschodnim Kansas i Oklahomie. 

Deficyt wody we Francji i Niemczech oraz fala upałów w Indiach również zmniejszają potencjał plonów w ważnych 

obszarach produkcyjnych. Analitycy są coraz bardziej zaniepokojeni konsekwencjami suszy we Francji i w Niemczech. 

Globalne ceny kukurydzy są napędzane jednocześnie przez bardzo trudne warunki siewu w amerykańskim pasie 

kukurydzianym i dynamiczny popyt w Chinach. 

Ze względu na wiele niewiadomych, które towarzyszą skutkom wojny na Ukrainie, ceny pszenicy na rynkach 

europejskich i międzynarodowych dosyć dynamicznie zmieniają się. Pod koniec tygodnia europejskie ceny pszenicy 

na rynku terminowym w Paryżu wzrosły do 406,50 euro za wygasający majowy kontrakt, a nowa uprawa zamknęła 

się na poziomie 397,50 euro. Na niemieckim rynku hurtowym i porcie eksportowym w Hamburgu pszenica 

konsumpcyjna była notowana w piątek po 406 euro za tonę – po znacznym spadku w ciągu tygodnia. Na początku 

tygodnia ceny spot powinny jednak nadal rosnąć. 

- Sucha i upalna aura we Francji w ciągu najbliższych 10 dni, po kilku miesiącach niewielkich opadów, z pewnością 

ograniczy plony zbóż największego producenta zbóż w Unii Europejskiej - powiedział w czwartek agencji Reuters 

Arvalis Cultivation Institute. Prognozy te zwiększyły obawy dotyczące niskiej globalnej podaży zboża. - Między 1 

stycznia i 10 maja Francja odnotowała około 30% mniej opadów niż średnia z ostatnich 20 lat, co czyni glebę 

wyjątkowo podatną na dalsze susze - powiedział Jean-Charles Deswarte, agronom z Instytutu Upraw Arvalis. Dlatego 

rynek pozostaje napięty, biorąc pod uwagę brak opadów w północnej części Francji i Niemczech, a wzrost 

temperatur oczekiwany w przyszłym tygodniu nie wpływa na uspokojenie nastrojów rynkowych. - Prognoza pogody 

Meteo France zapowiada brak deszczu przez następne 10 dni, a także wyższe temperatury. Rośliny nie będą w stanie 

sobie z tym poradzić – stwierdził Deswarte. FranceAgriMer obniżyła w poprzednim tygodniu swoje oceny zapasów 

zbóż od „dobrej do bardzo dobrej” o dwa punkty do 89%.  

Ceny kukurydzy również wzrosły ze względu na zagrożenia dla upraw w USA i na Ukrainie. Jednak spowolnienie 

popytu i wyrównanie przepływów handlowych na Morzu Czarnym hamują trend wzrostowy. Jednak ceny kukurydzy 

utrzymały tempo wzrostu w zeszłym tygodniu, zwłaszcza w przypadku nowych zbiorów. Po drugiej stronie Atlantyku 

narastają obawy, ponieważ zasiewy w pasie uprawy kukurydzy są znacznie spowalniane przez niekorzystne warunki 

atmosferyczne. Według najnowszych postępów w uprawach z 1 maja ukończono tylko 14% prac, w porównaniu do 

42% w analogicznym okresie zeszłego roku, co może prowadzić do zmian w areale upraw soi. 

Wojna na Ukrainie zagraża również uprawom kukurydzy w 2022 r., a zgłoszone uszkodzenia infrastruktury portowej i 

obiektów magazynowych są bardzo niepokojące dla rynków. Ukraina nadal organizuje swoje przepływy handlowe za 

pośrednictwem kolei i portu Konstanca w Rumunii. Zawarto także umowy z Bułgarią, Polską i krajami bałtyckimi o 

zapewnieniu logistyki dotyczącej eksportu produktów rolnych z tego kraju. 

Jednak europejscy handlowcy również zgłaszają spadek popytu na kukurydzę na rynku wspólnotowym. Wydaje się, 

że hiszpańscy nabywcy zwracają się w stronę (tańszych) dostaw z Kanady i Ameryki Południowej. Ponadto obserwuje 
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się spadek popytu ze względu na ptasią grypę i początek sezonu wypasowego. Jednak pod koniec tygodnia 

europejskie ceny kukurydzy na rynku terminowym w Paryżu dla wygasającego majowego kontraktu wzrosły do 

361,50 EUR, a nowa uprawa zamknęła się na poziomie 344,50 EUR. 

Zamknięcie piątkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 06.05.2022 (za eWGT): 

 

Źródło: Agrarheute/ Andrzej Bąk eWGT 

Zamknij > 
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ARiMR wymaga faktur za nawozy. To wyklucza wsparcie dla sporej grupy rolników 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.05.2022 |  

Po wielu tygodniach oczekiwań, Komisja Europejska wyraziła zgodę na polskie dopłaty 

do nawozów.  W związku z rozpoczętym naborem wniosków na dopłaty do nawozów, 

Wielkopolska Izba Rolnicza dostrzega problemy formalne, które wykluczą niektórych 

rolników z możliwości ubiegania się o pomoc finansową. 

W szczególności dotyczy to takich sytuacji jak: 

- wielu młodych producentów którzy dopiero w tym roku rozpoczynają działalność 

rolniczą nie może ubiegać się o pomoc, gdyż nawozy zakupiła osoba, która przekazała 

część/całość gospodarstwa rolnego, w celu rozpoczęcia działalności rolniczej przez 

następcę - należy zatem umożliwić tym beneficjentom złożenie wniosku np. na podstawie umów dzierżaw i aktów 

notarialnych, 

- członkowie grup producenckich dokonywali zakupu nawozów wspólnie, aby uzyskać niższą cenę za ilości hurtowe 

nawozu - obecnie nie są w stanie udokumentować ich zakupu w celu uzyskania wsparcia na dane gospodarstwo 

rolne, 

- w mediach powielana jest informacja, iż o wsparcie mogą ubiegać się wszyscy rolnicy, nawet ci nieposiadający 

dokumentów o równoznacznej wartości dowodowej, tj. imiennych faktur. Tymczasem ARiMR wymaga, aby do 

wniosku dołączyć faktury za okres 1.09.2021-15.05.2022. Bardzo często rolnicy, zwłaszcza ryczałtowi nie są w stanie 

przedstawić w/w dokumentów z uwagi na ich brak lub posiadanie paragonów bez danych kupującego, które nie są w 

chwili obecnej przyjmowane przez ARiMR. 

Wielkopolska Izba Rolnicza skierowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o zmianę rozporządzenia 

w taki sposób, aby rzeczywiście umożliwić pozyskanie dopłaty wszystkim rolnikom, których dotknął problem 

ogromnego wzrostu kosztów zakupu nawozów. 

Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza 

Zamknij > 
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Nie będzie wyższej kwoty zwrotu akcyzy za paliwo 
Agropolska.pl Autor : Mirosław Lewandowski | 09.02.2022 |  

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w marcu wnioskował do 

ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o podwyższenie stawki zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. 

"W opinii polskich rolników i hodowców zwrot akcyzy w wysokości 1 zł do litra paliwa 

rolniczego w pewnym stopniu niweluje negatywny wpływ obecnie obserwowanego 

wzrostu kosztów produkcji rolnej, jednak nie przyczyni się w dostatecznym stopniu do 

uniknięcia zapaści finansowej wielu gospodarstw rodzinnych, które jak wiemy stanowią 

trzon polskiego rolnictwa" tłumaczył w piśmie z 16 marca do ministra Jacek Zarzecki, Prezes PZHiPBM. 

Związek proponował podwyższenie kwoty zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej do 2,5 zł za 

litr przy jednoczesnym utrzymaniu wcześniej założonych limitów do powierzchni gruntów i liczby sztuk bydła. 

Hodowcy proponowali, aby tę zwiększoną kwotę zastosować w 2 kolejnych terminach składania wniosków tj. w 

naborze od 1 do 31 sierpnia 2022 r. za okres od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. oraz w naborze od 1 do 28 lutego 2023 r., 

kiedy to rolnicy będą składali wnioski za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na pismo PZHiPBM. 

"Zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. uzależnione będzie od kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel w 

projekcie ustawy budżetowej na 2023 r" czytamy w piśmie ministerstwa. 

Ministerstwo informuje także, że w "Polskim Ładzie" zostało zawarte działanie pn. "Jeszcze większy zwrot akcyzy za 

paliwo rolnicze"”, w którym założono zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. 

"Koszty produkcji związane z paliwem rolniczym, ponoszone w polskich gospodarstwach rolnych będą nadal 

monitorowane i w razie konieczności będą dokonywane kolejne zwiększenia wsparcia finansowego do paliwa 

wykorzystywanego w produkcji rolnej" odpowiada MRiRW.  

- Doceniamy zwiększenie limitu paliwa na 1 ha wprowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale 

naszym zdaniem wielu rolników nie wykorzystuje całej tej pomocy w całości. W związku z tym kolejne zwiększenie 

nie powoduje zmniejszenia obciążenia rosnącymi kosztami paliwa, a to właśnie ta cena niewątpliwie przekłada się na 

wzrost kosztów produkcji - komentuje Jacek Zarzecki. 

Zdaniem Prezesa PZHiPBM hodowcy zdają sobie sprawę, że budżet nie jest z gumy. Zwraca on jednak uwagę na 

konieczność szukania realnych form pomocy dla rolników. 

- Mam nadzieję, że wrócimy do tematu gdy będziemy rozmawiali o projekcie budżetu na rok 2023. Nadszedł chyba 

także czas, żeby wprowadzić zmiany w zakresie funkcjonowania tego działania i wyłączyć samorządy gminne, a 

oprzeć się na Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jej coraz bardziej rozbudowanym systemie 

teleinformatycznym - mówi Jacek Zarzecki dodając: 

- Można również wprowadzić rozwiązania funkcjonujące w innych krajach UE polegające na oddzieleniu 

dystrybutorów z barwionym paliwem na stacjach benzynowych, które może być wykorzystywane jedynie do 

produkcji rolniczej. 

Zamknij > 
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Coraz mniej Ursusa w Ursusie 
Farmer.pl | Autor : Kamil Pawłowski | 09.05.2022 | Fot. K.Pawłowski 

Niby wszyscy wiemy, że pozostałości po ZPC Ursus w warszawskiej dzielnicy Ursus 

wcześniej czy później zostaną zrównane z ziemią, a jednak gdy jest burzona kolejna hala 

jest nam smutno. Właśnie trwa wyburzanie budynku nr 270. 

W tym miejscu jeszcze w listopadzie zeszłego roku parkowały pojazdy i pamiątki po 

fabryce – m. in. Ursus C-45, prototypowy ciągnik serii U i ciągówka z lat 20. XX wieku. 

Przed halą stały także silniki stacjonarne produkcji Ursusa oraz zmęczone upływem 

czasu tablice z wizerunkiem najważniejszych produktów fabryki.  

Wszystkie eksponaty zostały przekazane do Narodowego Muzeum Techniki, więc na 

szczęście przynajmniej eksponaty czeka jakaś przyszłość. 

Warto wspomnieć, że jeden z ciągników przez lata parkujący w hali nr 270, wróci na chwilę na stare śmieci. Tylko na 

jeden dzień, kiedy to 12 czerwca odbędzie się zlot traktorów Ursus z okazji stulecia produkcji polskich ciągników. 

Budynek nr 270 

Hala jest burzona, ale już od wielu lat była tylko „ogryzkiem” po dawnej świetności fabryki. Kilkanaście lat temu część 

fabryczna została zburzona. Został tylko front, z biurami, zapleczem socjalnym i salami pamięci. 

Hala znajdująca się między dzisiejszymi ulicami Kompanii AK „Goplana”, a Licencyjną, została zbudowana w latach 

70. w ramach rozbudowy ZPC Ursus po przejęciu licencji na produkcję ciągników Massey Ferguson. 

Była to jedna z trzech najważniejszych hal. Dojazd do niej odbywał się od strony ulicy Posag 7 Panien dzisiejszą ulicą 

Edwarda Habicha (twórcy m. in. Ursusa C-45). Przy tej ulicy, po lewej stronie, znajdowała się hala numer 260, w 

której ulokowano produkcję silników licencyjnych. Po drugiej stronie ulicy Habicha stał bliźniaczy budynek nr 240, w 

którym wytwarzano elementy podwozia… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/coraz-mniej-ursusa-w-ursusie,118851.html
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Rosną ceny ukraińskiej kukurydzy na granicy z Polską 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.05.2022 |  

Według APK-Inform ceny eksportowe kukurydzy na zachodnich granicach Ukrainy 

wzrosły w zeszłym tygodniu. Trend wynikał z wyższych cen kukurydzy europejskiej, 

lepszego popytu i szybszego tempa eksportu w porównaniu do innych zbóż.  

Czynniki te zostały jednak częściowo skompensowane wysoką podażą na rynku 

ukraińskim oraz problemami logistycznymi. Obecnie możliwości eksportu pozostają 

niewystarczające. 

Na granicy z Polską ceny kukurydzy wyniosły 235-250 USD/t DAP w Izov (maj-czerwiec) 

oraz 230-240 USD/t DAP w Jahodyniu. Ceny bid/offer wyniosły 250-265/255-270 USD/t 

DAP w Chop (Słowacja) oraz 245-260/250-265 USD/t DAP w Mohyliv-Podilskyi (Mołdawia). Ceny z dostawą do 

rumuńskiego portu Konstanca wyniosły 295-315 USD/t. 

Według APK-Inform ceny kukurydzy spadły w ukraińskich portach nad Dunajem (Reni i Izmail) w zeszłym tygodniu. 

Wysoka podaż na rynku krajowym przewyższająca popyt, ograniczona przepustowość portów i przeciążona logistyka 

wywierały presję na ceny. 

Ceny kupna kukurydzy spadły do 215-235 USD/t CPT-port i 280-285 USD/t FOB w portach Reni i Izmail. Czasami ceny 

ogłaszano na poziomie 200 USD/t CPT-port i 270/t FOB. Przypominamy, że tydzień temu wyższy popyt ze strony 

importerów pchnął ceny do 220-240 USD/t СРТ-port i 285-290 USD/t FOB. 

Źródło: APK Inform 

Zamknij > 
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Bardzo dobre prognozy zbiorów w Polsce. Skąd ten optymizm? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.05.2022 |  

- Zdaniem Komisji Europejskiej tegoroczne zbiory zbóż w Polsce powinny zwiększyć się 

o blisko 2% (0,7 mln ton) w porównaniu z 2021 i będą o 11% wyższe od średniej 5-

letniej – informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej. 

Oczekiwany wynik 35,31 mln ton jest zbliżony do rekordowych 35,53 mln ton z 2020 

roku. Optymistyczne prognozy opierają się na wyższym niż rok temu areale zasiewów 

przy nieco niższym plonie średnim. Areał upraw zbożowych pod tegoroczne zbiory 

oceniany jest na 7,85 mln hektarów (+3,1% r/r). Zakładany plon średni (4,5 t/ha) dla 

wszystkich zbóż przewyższa średnią 5-letnią o blisko 8%, ale jest niższy niż przed rokiem 

(4,65 t/ha). 

Zdaniem KE zbiory pszenicy miękkiej prognozowane są na 12,58 mln ton, czyli o 0,44 mln ton powyżej ubiegłego roku 

i 8,3% więcej od średniej. Drugą co do wielkości uprawą będzie kukurydza z produkcją 6,95 mln ton (o pół miliona 

ton poniżej ubiegłorocznego rekordu) - wynik o 41,7% powyżej średniej. Zbiory pszenżyta prognozowane są na 4,90 

mln ton, co będzie spadkiem o 0,5 mln ton (-10,4%) w stosunku do 2021, ale wciąż 2,2% powyżej średniej. Produkcja 

jęczmienia powinna sięgnąć 3,78 mln ton, czyli aż o ¼ więcej niż rok temu i 20% powyżej średniej. 

KE oczekuje dużego wzrostu (r/r) powierzchni zasiewów jęczmienia, bo aż o 31%, żyta o 14% i pozostałych zbóż o 

blisko 20%. Odbyć się to ma kosztem mniejszego (r/r) areału pszenżyta i żyta. 

Źródło: Andrzej Bąk (eWGT) 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  15 

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym skierowany do II czytania 
Farmer.pl | Autor : PAP | 10.05.2022 | Fot. Pixabay/gabrielzajdel 

Określanie kompetencji organów systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną 

- zawiera projektowana ustawa o rolnictwie ekologicznym. Sejmowa komisja rolnictwa 

przyjęła projekt wraz z poprawkami i skierowała go do II czytania w Sejmie. 

Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Po uchwaleniu nowego 

projektu straci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o 

rolnictwie ekologicznym. 

Sejmowa komisja rolnictwa zajmowała się projektem dwukrotnie. Do rządowego 

projektu klub Koalicji Obywatelskiej zgłosił kilkanaście poprawek, które zostały na 

wtorkowym posiedzeniu komisji zaopiniowane negatywnie zarówno przez stronę rządowa jak i odrzucone głosami 

PiS. Natomiast aprobatę posłów i strony rządowej (ministerstwa rolnictwa) zyskały poprawki przedstawione we 

wtorek przez wiceprzewodniczącego komisji Jerzego Małeckiego (PiS). 

Strona rządowa uwzględniła ponadto kilka uwag o charakterze doprecyzowującym biura legislacyjnego. 

Projekt wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego. Wysoki 

poziomu zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i 

rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla 

producentów ekologicznych oraz poprawiają dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku. 

Projektowana ustawa określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i 

nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla 

producentów ekologicznych… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/biznes/rolnictwo-ekologiczne/projekt-ustawy-o-rolnictwie-ekologicznym-skierowany-do-ii-czytania,118897.html
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Do 31 maja wydłużono termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 10.05.2022 | Fot. shutterstock 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. 

terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych 

płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania 

Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz 

premii w ramach działania zalesieniowego). 

Jak informuje resort rolnictwa, decyzja o przedłużeniu naboru wniosków o dopłaty do 

końca maja br. jest wynikiem trudnych warunków ekonomicznych, wywołanych dużym 

wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej. 

Zmiany do tych wniosków także można składać dłużej – do 15 czerwca 2022 r. Stosowne rozporządzenie zostało 

podpisane i oczekuje na publikację. 

Wnioski będzie można składać również do 25 dni kalendarzowych po terminie, tj. do 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 

25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę). Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 2022 

r., płatność będzie zmniejszona o 1 proc. należnej kwoty. 

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Jeszcze nie wszyscy otrzymali pełne 

przyznane im stawki. Realizacja płatności końcowych za 2021 rok będzie trwać do 30 czerwca 2022. 

Według szacunków, do 9 maja br. do ARiMR dotarło niewiele ponad 642 tys. wniosków o dopłaty za 2022 r. 

Najwięcej takich wniosków, jak dotychczas złożyli rolnicy w woj. mazowieckim i lubelskim. Najmniej w woj. lubuskim 

i opolskim. 

Przypomnijmy, w tym roku rolnicy mogą skorzystać z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w 

roku 2022 w ramach płatności za zazielenienie. 

Nowość, czyli UPP 

W tym roku można też ponownie wnioskować o uzupełniającą płatność podstawową do gruntów ornych, na których 

nie jest prowadzona uprawa roślin, a także do wybranych upraw. 

• zboża, 

• rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja, 

• rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny, 

• rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita, 

• rośliny strączkowe pastewne, 

• len włóknisty i oleisty, 

• konopie włókniste, 

• rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, których gatunki są określone w 

załączniku nr 4 do rozporządzenia, 

• rośliny motylkowate drobnonasienne, 

• rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych, 

• trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy, 

• mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone. 
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Będzie ona też przysługiwała do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin pod 

warunkiem, że rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej masy 

roślinnej (zielony nawóz); roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zabiegu mechanicznego 

do 31 sierpnia, w którym został złożony wniosek o płatność i uprawa nie jest prowadzona dłużej niż 1 rok… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/do-31-maja-wydluzono-termin-skladania-wnioskow-o-doplaty-bezposrednie-i-obszarowe,118887.html
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Modernizacja gospodarstw rolnych - będzie nowa pomoc na OZE? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 10.05.2022 | Fot. Pixabay 

Resort rolnictwa planuje uruchomienie nowego obszaru wsparcia (F) w ramach operacji 

„Modernizacja gospodarstw rolnych". Chodzi konkretnie o wsparcie inwestycji z 

zakresu odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii i inteligentnymi 

systemami zarządzania energią. 

Przypominamy - do 27 maja 2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na 

„Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt (A) 

oraz nawadnianie w gospodarstwie (E). 

Pod koniec marca br. KRIR zwróciła się do resortu rolnictwa o zwiększenie kwoty 

wsparcia w obszarze D instrumentu wsparcia "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 do 400 tys. zł, 

w tym także dla inwestycji już zrealizowanych, oraz ogłoszenia naboru ciągłego w tym instrumencie. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało w pierwszych dniach maja na to pismo: przedstawione 

postulaty nie mogą być zrealizowane we wnioskowanym zakresie. Ale resort przekazał przy tym inne ciekawe 

informacje.  

Jak choćby tę, że - w ramach "Modernizacja..." - planowane jest dodanie nowego obszaru wsparcia oraz zwiększenie 

kwoty pomocy, a także zmiana Planu finansowego PROW 2014—2020. 

Jak wskazuje w piśmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, w sprawie zwiększenia kwoty pomocy proponuje się, 

aby w obszarach A-D operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zwiększyć kwoty pomocy do poziomu: 

1 000 000 zł — w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a, 

600 000 zł — w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b-d, 

przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją 

innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów 

paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, kwota pomocy nie może 

przekroczyć 250 000 zł. 

- Proponując podwyższenie kwoty pomocy uwzględniono wzrost cen odnotowany w ostatnich latach, za które są 

dostępne dane oraz wyniki analizy działań podejmowanych przez beneficjentów „Modernizacji gospodarstw rolnych” 

od 18 kwietnia 2020 r., tj. od momentu, gdy wprowadzono możliwość zmiany umowy w zakresie m.in. podwyższenia 

kwoty umowy - zaznacza Ryszard Bartosik… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/modernizacja-gospodarstw-rolnych-bedzie-nowa-pomoc-na-oze,118874.html
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Polskie rolnictwo w zielonej przyszłości 
Farmer.pl | Autor : Grzegorz Tomczyk | 10.05.2022 | fot. Grzegorz Tomczyk 

Unia Europejska i Polska nie wygrywa konkurencji na rynkach rolnych ilością ani ceną, 

wygrywa jakością produktów – powiedział Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. 

rolnictwa. – Polski Plan Strategiczny należy dopracować, bo Polska może znacznie 

więcej – dodał komisarz. 

• Według Janusza Wojciechowskiego polski Plan Strategiczny wymaga zmian, bo nie 

uwzględnia potencjału polskich gospodarstw. 

• Dążenie do 7% areału upraw ekologicznych to za mało – uważa Wojciechowski 

• Polski pomysł na ekoschematy jest na razie nie do przyjęcia – stwierdził komisarz UE 

ds. rolnictwa 

Krajowy Plan Strategiczny wymaga dalszej dyskusji, bo postawione w nim cele to cele minimum, a Polskę stać na 

dużo więcej – takie wnioski płyną z wypowiedzi komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, podczas 

debaty „Polskie rolnictwo w stronę przyszłości”, jaka odbyła się w poniedziałek w Instytucie Spraw Obywatelskich w 

Łodzi. 

Wojciechowski krytycznie odniósł się do niektórych rządowych propozycji, np. w kwestii ekoschematów i ich 

łączenia. 

Kwestia łączenia ekoschematów wymaga przebudowy, niektóre ekoschematy są adresowane do zbyt wąskiego grona 

beneficjentów, a tak być nie może – stwierdził komisarz. 

– Musimy plan krajowy „przepracować”, by znaleźć korzystniejsze dla rolników rozwiązania. Uważam, że najlepszym 

rozwiązaniem – zarówno w temacie dobrostanu jak i uprawy – jest kaskadowy, stopniowany system wsparcia, z 

określonymi progami. Premiowane powinny być kolejne etapy w drodze do założonych celów. Polska może mieć 

wzorcowy plan, ale to wymaga jeszcze dyskusji. 

Komisarz zauważył, że unijnej strategii zaszkodziła zarówno wojna na Ukrainie, jak i upubliczniony wcześniej raport 

unijnego ośrodka badawczego. Raport straszył dramatycznym, nawet 20-procentowym, spadkiem wydajności 

produkcji rolnej w UE po wdrożeniu wytycznych nowej strategii – wskutek powiększania upraw ekologicznych, 

redukcji zużycia nawozów i środków ochrony roślin. W opinii Wojciechowskiego, autorzy raportu nie wzięli pod 

uwagę wielu istotnych czynników. Wojna w Ukrainie i doniesienia o tym, że na rynku zabraknie przynajmniej 25 mln 

ton zboża, pogłębiła zaś w krajach UE narrację w stylu: „Dość tego Zielonego Ładu” i podniosła argument 

bezpieczeństwa żywnościowego. 

W opinii Janusza Wojciechowskiego, rozwój rolnictwa ekologicznego wcale nie oznacza spadku wydajności, ani 

dewastacji znaczenia europejskiego rolnictwa , co udowadniają przykłady takich krajów jak Włochy i Austria, gdzie 

średnia powierzchnia gospodarstw jest zbliżona do Polski. Te kraje są znaczącymi producentami żywności 

ekologicznej i ten profil produkcji właśnie przyczynił się do ich wzrostu gospodarczego. 

Komisarz UE przytoczył anegdotę o szewcu, który wysłał dwóch przedstawicieli do Afryki, aby zbadać rynek zbytu. 

Jeden z nich stwierdził, że butów nie da się tam sprzedawać, bo wszyscy z przyzwyczajenia chodzą boso. Drugi uznał, 

że rynek jest bardzo obiecujący, bo mało kto ma buty. Według Wojciechowskiego, w Polsce pokutuje ten 

pesymistyczny pogląd, że ludzi nie stać na zdrową żywność, a to błąd. Pandemia udowodniła bowiem, że popyt na 

ekologiczną żywność wzrasta, nawet gdy popyt na żywność w ogóle maleje. Przekonanie, że naszego konsumenta nie 

stać na żywność ekologiczną nie znajduje uzasadnienia. 

Kołem zamachowym dla rozwoju rolnictwa ekologicznego mają być tzw. „zielone koncesje”, czyli preferencje dla 

żywności ekologicznej w zamówieniach publicznych. Jak zapowiedział, Komisja Europejska daje „zielone światło” w 

tym zakresie, więc organizatorzy przetargów nie muszą się martwić – ewentualne skargi oferentów będą mogły być 

automatycznie oddalane. 
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Według Janusza Wojciechowskiego strategia „Od pola do stołu” to ogromna szansa dla polskiego rolnictwa, pod 

warunkiem że rząd właściwie ją wykorzysta. Potrzebne jest wsparcie dla małych i średnich gospodarstw, pomoc w 

tworzeniu krótkich łańcuchów dostaw, wspierane krajowego przetwórstwa i lokalnych rynków. 

– Rolnictwo ekologiczne powinno być alternatywą dla tych, którzy zastanawiają się, czy w rolnictwie zostać, czy 

zrezygnować w ogóle. Nie chodzi tu o niszczenie gospodarstw towarowych, ale stworzenie szansy dla gospodarstw 

małych i średnich, które przegrywają konkurencję w produkcji konwencjonalnej – zastrzegł Wojciechowski… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/polskie-rolnictwo-w-zielonej-przyszlosci,118858.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: solidne podwyżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 11.05.2022 |  

Dzisiejsze notowania cen skupu ziarna przyniosły wyłącznie podwyżki. Pszenica 

konsumpcyjna podrożała od minionego poniedziałku o 11,40 zł/t. Liderem wzrostów 

jest jednak jęczmień, którego ziarno o jakości konsumpcyjnej podrożało o 28,79 zł/t, a 

ziarno paszowe tego gatunku zboża poszło w górę o 22,50 zł/t. Równie okazały wzrost 

średniej stawki zaliczyło w tym czasie pszenżyto (+20,96 zł/t). W ciągu dwóch dni 

znacznie poszła w górę wycena rzepaku, który zyskał +52,18 zł/t.   

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

11.05.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  

  

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

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

Zamknij > 
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Płody rolne na krajowym rynku w górę, wysokie ceny jęczmienia i pszenżyta 
Farmer.pl | Autor : Hanna Jarosławska | 11.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Ile obecnie kosztuje tona pszenicy i rzepaku? Mamy aktualne ceny pszenicy, rzepaku, 

kukurydzy, jęczmienia i pszenżyta! 

• W Łodzi obecnie trwa konferencja FAO, podczas której prowadzone są dyskusje na 

temat bezpieczeństwa żywnościowego na świecie oraz zaburzenia łańcuchów dostaw 

żywności. 

• Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że Polska pomoże 

wyeksportować ukraińskie płody rolne. 

• Ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej, rzepaku, kukurydzy, pszenżyta i jęczmienia 

odnotowały wzrost w stosunku do ubiegłego tygodnia. 

Aktualnie w Łodzi trwa konferencja FAO, na której poruszane są tematy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego i 

utrzymania dostaw żywności z Ukrainy - jednego z najważniejszych eksporterów płodów rolnych na świecie. Minister 

rolnictwa Henryk Kowalczyk zapewnił w swoim dzisiejszym wystąpieniu o pomocy w eksporcie ukraińskich zbóż przy 

wykorzystaniu polskiej infrastruktury a także podkreślił, że Polska oczekuje zaangażowania od FAO w sprawie 

rozwiązań dotyczących wsparcia rolnictwa w Ukrainie. Jak na razie szacunki dotyczące zarówno możliwości 

logistycznych infrastruktury po stronie polskiej jak i statystycznych ilości wwiezionych towarów z Ukrainy 

przedstawia poniższy tweet. 

Pszenżyto i jęczmień - kolejny wzrost cen 

Przyjrzyjmy się zatem bieżącej sytuacji na krajowym rynku płodów rolnych. Aktualnie cena pszenicy konsumpcyjnej 

waha się od 1550 do 1720 zł netto na tonie i od ostatniego tygodnia wzrosła o średnio 30 zł/t. Rzepak kosztuje od 

3800 zł do 4800 zł netto i wzrosła statystycznie o 90 zł/t, jednak raptem kilku przedsiębiorców zajmuje się skupem 

tego surowca. Jak udało nam się ustalić również niewielu rolników dysponuje jeszcze nasionami rzepaku. Kolejny 

tydzień z rzędu wzrost wartości odnotowały pszenżyto i jęczmień z przeznaczeniem na paszę. Można otrzymać za nie 

kolejno nawet 1540 zł i 1600 zł za tonę, czyli o 20 zł więcej na tonie niż przed tygodniem. Wzrost odnotowany został 

także w wartości kontraktów oferowanych za nowe zbiory mokrej kukurydzy, które w tym tygodniu wyniosły 950 zł 

za tonę. Wartość suchego ziarna tego gatunku wzrosła w stosunku do minionego tygodnia o 50 zł i kształtuje się 

obecnie z przedziałach od 1340 zł do 1500 zł za tonę. W ramach ciekawostki warto dodać, że cena skupu nasion 

słonecznika wynosi 2500 zł za tonę netto. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż, bobowatych, rzepaku i kukurydzy z 11 maja 2022 r. w poszczególnych 

punktach skupu w zł/t netto.  

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna - 1620-1650. 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 1650, 

- żyto konsumpcyjne – 1300. 

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

- pszenica paszowa – 1580, 

- kukurydza sucha – 1400. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 1600. 
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Młyn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 1550, 

- pszenica paszowa – 1550. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna - 1700-1720, 

- pszenica paszowa – 1620, 

- pszenżyto – 1450, 

- żyto paszowe – 1350, 

- żyto konsumpcyjne - 1400-1450, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1450, 

- rzepak – 4800, 

- kukurydza sucha – 1450, 

- owies – 1000, 

- groch – 1480, 

- bobik - 1480, 

- łubin – 1470. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o. 

- pszenica konsumpcyjna – 1600, 

- żyto konsumpcyjne – 1300. 

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach 

- pszenica konsumpcyjna – 1600, 

- pszenica paszowa – 1400, 

- pszenżyto – 1300, 

- żyto paszowe – 1100, 

- żyto konsumpcyjne – 1300, 

- jęczmień konsumpcja – 1300, 

- rzepak – 3800… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/plody-rolne-na-krajowym-rynku-w-gore-wysokie-ceny-jeczmienia-i-pszenzyta,118945.html
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Sytuację na rynku nawozów można porównać do kryzysu paliwowego z lat 

siedemdziesiątych. Czeka nas rewolucja? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 12.05.2022 |  

Najpierw perspektywa zmian klimatu, potem epidemia i pękające łańcuchy dostaw. A 

teraz wojna rosyjsko-ukraińska, celnie nazwana wojną w spichrzu świata, jako że toczy 

się między czołowymi eksporterami produktów rolnych. Rosja, państwo odpowiadające 

za 18% światowego eksportu pszenicy atakuje Ukrainę, eksportującą 10 procent. Ceny 

zbóż pną się w górę, ceny nawozów sztucznych wzrosły tylko od stycznia o kilkadziesiąt 

procent, a z raportów FAO wynika, że kryzys żywnościowy jest właściwie nieunikniony. 

Dotknie on przede wszystkim państwa, które w największym stopniu korzystały z 

importu: Afrykę Północną i Bliski Wschód. Jednak takie dramatyczne wydarzenia często 

mają też rewolucyjny wpływ na cały ekosystem produkcyjny. Agencja Bloomberg porównała obecną sytuację na 

rynku nawozów do kryzysu paliwowego z lat siedemdziesiątych, który wymusił na producentach produkcję 

małolitrażowych samochodów, urządzeń AGD zużywających mniej energii i spowodował de facto zmniejszenie 

zależności od ropy naftowej. Zdaniem agencji Bloomberg dzisiejszy kryzys doprowadzi do ogromnych zmian w 

rolnictwie, w tym do strukturalnego zmniejszenia zużycia nawozów sztucznych. 

Jednym z obszarów, któremu obecna dramatyczna sytuacja może dać silny impuls wzrostowy jest 

agrobiotechnologia. – Naszym zdaniem Covid i wojna przyspieszą trwające już procesy – twierdzi Jarosław Peczka, 

właściciel Bio-Gen, firmy produkującej biostymulatory i probiotyki. – Dostrzegaliśmy je jeszcze zanim zaczęły pękać 

łańcuchy dostaw, ale dziś, przy spadającej dostępności nawozów i środków ochrony widzimy jak przyspieszają. 

Potencjał preparatów biotechnologicznych dostrzegli też byli ministrowie rolnictwa, którzy wystosowali list otwarty 

do obecnych władz resortu. Ich zdaniem - odpowiedzią na „niewyobrażalny wzrost cen nawozów azotowych może 

być bezpieczna technologia mikrobiologicznych produktów nawozowych, stosowanych zarówno w zastępstwie 

nawożenia azotowego, jak i wspomagająca ochronę roślin, która nie wywiera negatywnego wpływu na efektywność 

produkcji i ochronę środowiska”. 

- Epidemia i wojna zmieniły spojrzenie na innowacyjne produkty. Dziś obserwujmy przełom. Myślę, że za dwa-trzy 

lata połowa rynku będzie korzystała z rolniczych produktów mikrobiologicznych, które mają olbrzymi potencjał – 

twierdzi Jarosław Peczka. – Przypomina to trochę sytuację z samochodami elektrycznymi: opinia publiczna w nie 

wątpiła, a dziś świat przesiada się do elektryków. 

Dlatego właśnie wykorzystanie biotechnologii w rolnictwie będzie jednym z tematów dyskutowanych podczas 

konferencji CEBioForum2022 w Warszawie. Będą w niej uczestniczyć badacze, firmy doradcze, a także 

przedstawiciele innowacyjnych przedsiębiorstw oraz strony rządowej. 

Konieczna jest ścisła współpraca  

Magdalena Kulczycka, dyrektorka CEBioForum i dr biotechnologii, uważa, że sektor biotechnologii związanej z 

rolnictwem niesłusznie pozostaje w cieniu innowacji medycznych. – Może mniej działa na wyobraźnię, ale jest 

równie obiecujący i równie ważny – uważa Kulczycka. – Jednak aby polskie firmy biotechnologiczne działające w 

obrębie rolnictwa, medycyny i wszystkich innych specjalności mogły dokonać skoku rozwojowego i wnieść wkład w 

bioinnowacje na globalnym rynku niezbędna jest jak najściślejsza współpraca środowisk naukowych, regulacyjnych i 

przedsiębiorców. Dlatego właśnie powstało CEBioForum: gromadzi w jednym miejscu głównych graczy tego sektora 

– wyjaśnia Kulczycka 

Podobnie wypowiada się Piotr Placha, Menadżer Zespołu Ekspertów Branżowych z Centrum Eksportu Polskiej Agencji 

Inwestycji i Handlu. – Jeżeli chcemy wypracować długofalową strategię rozwoju polskiej biotechnologii firmy muszą 

mówić jednym głosem. Ani rząd bez interesariuszy, ani organizacje i firmy bez rządu nie będą mogły doprowadzić do 

jej powstania. 
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CEBioForum2022 odbędzie się 25-26 maja w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Legii Warszawa przy ulicy 

Łazienkowskiej 3. Forum zostało objęte patronatem przez Ministra Rozwoju i Technologii, Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Zamknij > 
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Rolnicy wolą dzierżawę 
Agropolska.pl | Autor : KOWR | 12.05.2022 | Fo. KOWR 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje nieruchomościami rolnymi będącymi 

w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.  W miesiącach I-IV 2022 r. KOWR 

wydzierżawił ponad 11,8 tys. ha oraz sprzedał niemal 2 tys. ha państwowych gruntów. Z 

przytoczonych danych wynika, że rolnicy preferują dzierżawę. 

Od początku działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencji 

Nieruchomości Rolnych) tj. od 1991 r. do 30 kwietnia 2022 r. przyjęto do Zasobu WRSP 

ok.  4,75 mln ha gruntów. Obecnie jest w nim prawie 1 mln 350 tys. ha. Około 60% 

powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania 5 

oddziałów: Wrocławia, Poznania, Szczecina, Olsztyna i Warszawy. 

 

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR 

 

Dzierżawa gruntów rolnych 

Podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. Według stanu na koniec kwietnia 

2022 r. w dzierżawie pozostawało ponad 1 mln 69  tys. ha. Największe powierzchnie wydzierżawionych gruntów 

znajdują się w województwach: zachodniopomorskim – 218 tys. ha; wielkopolskim – 162 tys. ha; dolnośląskim – 155 

tys. ha i warmińsko-mazurskim – 130 tys. ha. W czterech miesiącach br. wydzierżawiono ogółem ponad 11,8 tys. ha 

gruntów. 

Zamknij > 
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Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR 

Wydzierżawienie nieruchomości Zasobu WRSP następuje głównie w trybie przetargowym. Podstawowym rodzajem 

przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni 

zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. W okresie od początku stycznia do końca kwietnia 

2022 r. w całym kraju odbyło się ponad 2,3 tys. przetargów na dzierżawę. Najwięcej przeprowadziły  Oddziały 

Terenowe w Lublinie – 497, we Wrocławiu – 376,  i w Szczecinie – 222. 

Sprzedaż państwowej ziemi 

Inną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest sprzedaż. W pierwszych czterech 

miesiącach br. zrealizowana sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP wyniosła prawie 2 tys.  ha. Najwyższą 

odnotowano w Koszalinie – 367 ha, w Poznaniu – 197 ha i Gorzowie Wlkp.  – 191 ha. 

W miesiącach I-IV 2022 r. odbyło się ponad 5,8 tys. przetargów na sprzedaż. Najwięcej zorganizowały Oddziały 

Terenowe w Koszalinie, Gorzowie i Olsztynie, odpowiednio: 771, 666, 636. 
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Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR 

Grunty do rozdysponowania 

Według stanu na koniec kwietnia 2022 r. do rozdysponowania pozostawało 170 tys. ha nieruchomości Zasobu WRSP. 

Największymi powierzchniami pozostającymi do rozdysponowania dysponują województwa: zachodniopomorskie, 

dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie. 

 

 

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR 

Zamknij > 
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Zażarta batalia o glifosat trwa. Ponad 2400 reakcji w sprawie odnowienia tej substancji 

czynnej 
Farmer.pl | Autor : Anna Kobus | 11.05.2022 | Fot. A. Kobus 

Walka o glifosat toczy się już ponad dekadę. Do końca grudnia roku 2022 kończy się  5-

letnie zezwolenie na stosowanie tej substancji czynnej w UE. Przez ostatnie miesiące 

trwały konsultacje w tym zakresie. Jak się okazuje żadna inna substancja czynna nie 

budziła do tej pory takiego zainteresowania. Jaka zatem przyszłość rysuje się dla 

glifosatu? 

• Konsultacje przeprowadzone przez EFSA i ECHA dotyczące oceny glifosatu przyniosły 

bezprecedensową liczbę uwag, potwierdzając wysoki poziom zainteresowania tą 

substancją czynną. 

• Glifosat wciąż budzi nieufność wśród konsumentów. Nie ma obecnie alternatywy dla tej substancji czynnej, 

która mogłaby ją w pełnym zakresie zastąpić.  

• Zgłoszono ponad 2400 reakcji. Taki poziom udziału społeczeństwa, naukowców, użytkowników czy 

związkowców podkreśla znaczenie przejrzystości w ocenie substancji czynnych w UE. 

• W związku z tak wieloma reakcjami, EFSA i ECHA zaktualizowały harmonogram oceny dla tej substancji 

czynnej.  

 Jak czytamy na stronie EFSA, informacje otrzymane z konsultacji, wraz z odpowiedziami otrzymanymi przez EFSA od 

wnioskodawcy (grupy ds. odnowienia glifosatu) w odpowiedzi na jej wniosek o dodatkowe informacje, dodały 

znaczną ilość informacji do dokumentacji, która zawierała już znacznie więcej danych naukowych niż zwykle 

dostępne dla takich ocen. Te dodatkowe informacje zostaną dokładnie przeanalizowane przez grupę ds. oceny 

glifosatu (AGG), złożoną z czterech państw członkowskich UE – Francji, Węgier, Niderlandów i Szwecji – która 

obecnie aktualizuje swój wstępny projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia.  W tym kontekście EFSA i 

ECHA dokonały przeglądu harmonogramu pozostałych etapów procesu ponownej oceny. 

Glifosat – klasyfikacja ECHA  

Jak czytamy w komunikacie Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC), ECHA omówi klasyfikację zagrożenia glifosatem na 

posiedzeniu plenarnym w dniach 30 - 31 maja. Komitet rozważy rakotwórczość, genotoksyczność, toksyczność 

rozrodczą i rozwojową, a także klasyfikację środowiskową. Opinia RAC zostanie udostępniona EFSA i opublikowana 

na stronie internetowej ECHA w ciągu 8-10 tygodni (tj. od końca lipca do połowy sierpnia 2022 r.). EFSA rozważy 

opinię RAC podczas wzajemnej oceny dRAR. 

Wzajemna ocena EFSA  

EFSA otrzymał 368 odpowiedzi na konsultacje publiczne. EFSA otrzymał również około 2400 uwag od ekspertów z 

państw członkowskich i grupy ds. odnowienia glifosatu (GRG). Uwagi te doprowadziły do sporządzenia pliku liczącego 

około 3000 stron, który musi zostać zbadany przez GRG, a następnie przez AGG, a następnie posłuży za podstawę do 

przygotowania zaktualizowanego dRAR. 

AGG poinformował EFSA, że spodziewa się przedłożyć zaktualizowany dRAR do dnia 30 września 2022 r. W związku z 

tym EFSA będzie mógł zorganizować spotkania w ramach wzajemnej oceny pestycydów z ekspertami z państw 

członkowskich w listopadzie i grudniu 2022 r. oraz sfinalizować konkluzje w lipcu 2023 r. W swoich konkluzjach EFSA 

oceni wszystkie możliwe zagrożenia, jakie narażenie na glifosat może stwarzać dla ludzi, zwierząt i środowiska. 

Te zaktualizowane harmonogramy wynikają z obowiązku dokładnego rozważenia wszystkich otrzymanych uwag… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Kowalczyk: Czeka nas kryzys zbożowy, jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie 
Farmer.pl | Autor : PAP | 13.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie, to będzie w pewnym sensie kryzys zbożowy, co 

oznacza, że ceny na rynkach światowych wrosną i będzie to kolejny impuls inflacyjny, 

światowy impuls inflacyjny - ocenił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk 

Kowalczyk. 

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk był pytany w Radiu Zet 

o to, jaki będzie najwyższy poziom inflacji, kiedy nastąpi pik. 

"Moim zdaniem, ten pik inflacji nastąpi prawdopodobnie jesienią tego roku. Taka jest 

moja ocena. Patrzę z punktu widzenia rolnictwa i cen żywności, bo one niestety bardzo 

mocno wzrastają" - powiedział Kowalczyk. 

Jak dodał, na rynkach światowych cena żywności rośnie. "Jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie - a wygląda na to, że 

chyba nie szybko - to wtedy będzie w pewnym sensie kryzys zbożowy. Czyli ceny na rynkach światowych wrosną i to 

będzie ten kolejny impuls inflacyjny. I to będzie światowy impuls inflacyjny" - ocenił minister rolnictwa. 

Jak tłumaczył, widzi zagrożenia jeszcze kolejnego wzrostu cen. "Widzę te zagrożenia, jeśli sytuacja się nie uspokoi" - 

mówił. 

Zdaniem Kowalczyka, jeśli nic się nie zmieni na Wschodzie, to poziom wzrostu cen żywności rok do roku, w stosunku 

do poprzedniego sezonu, może wynieść ok. 25-30 proc. 

"Jeśli nadal będą zablokowane porty na Morzu Czarnym, nie będzie możliwy eksport zboża z Ukrainy, będzie 

brakować zboża i żywności na rynkach światowych w drugim półroczu - (...) nie w Polsce, bo Polska ma wystarczające 

ilości żywności, ale rynki światowe, kraje arabskie, Bliski Wschód, czy Afryka Północna, bo tam szło zboże z Ukrainy, z 

Rosji - to ceny naturalnie muszą wzrosnąć" - tłumaczył szef MRiRW. 

Jak wskazał, ceny już wzrosły znacząco. "Najbardziej w tej chwili wzrosły ceny zbóż, czy olei żywnościowych. Ale 

jeszcze za tym będą w ślad szły ceny artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Te zboża to są pasze, czyli 

kolejny czynnik środków produkcji" - tłumaczył. 

Jak mówił, przewiduje on 25-30 proc. wzrost r/r, ale nie do dziś, tylko w stosunku rok do roku. "Przewiduję, że w tym 

roku, jesienią tego roku, ale jako bazę w porównaniu do roku poprzedniego" - powiedział. Jak dodał "można mieć 

tylko pretensje do Putina, że rozpętał taką wojnę, wprowadził zamieszanie na rynkach żywnościowych". 

"W Polsce staramy się łagodzić skutki wzrostu cen żywności i inflację. W tej chwili żywność w Polsce jest jedną z 

najtańszych w Europie" - powiedział. Przyznał, że jednak "nie utrzymamy cen żywności na poziomie takim, jak było 

rok temu"… 

Link do pełnego artykułu 
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