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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 27 czerwca 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 530,95  Średnia cena zł/t: 1 167,67  Średnia cena zł/t: 1 253,33  Średnia cena zł/t: 990,00  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 690,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 340,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 640,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 230,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 383,70  Średnia cena zł/t: 1 120,75  Średnia cena zł/t: 1 224,76  Średnia cena zł/t: 1 217,75  

MIN - MAX: 1 260,00 - 1 540,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 320,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 350,00  MIN - MAX: 1 060,00 - 1 350,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 426,25  Średnia cena zł/t: 1 465,00  Średnia cena zł/t: 1 508,00  Średnia cena zł/t: 1 471,67  

MIN - MAX: 1 000,00 - 1 760,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 680,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 780,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 600,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 145,38  Średnia cena zł/t: 1 236,25  Średnia cena zł/l: 2,29 Średnia cena zł/kg: 6,56 

MIN - MAX: 2 940,00 - 3 600,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 360,00  MIN - MAX: 2,21 – 2,43 MIN - MAX: 6,00 – 7,10 

    
    

MATF Pszenica  
357,25 €/t 

MATF Kukurydza  
307,00 €/t 

 

 

 

  

https://www.zmp.de/en/exchanges/matif-milling-wheat-no-2-price_future
https://www.zmp.de/en/exchanges/matif/matif-corn_future
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Przy tych kosztach produkcji, cena pszenicy konsumpcyjnej powinna przekraczać 2000 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.06.2022 |  

- Poprzez spekulacje, poprzez zaburzenie rynku nie w naszym interesie, tracą polscy 

rolnicy. To przeważnie dotyczy zbóż konsumpcyjnych. Ziarno wydziera się z magazynów 

po zaniżonej wartości – uważa Krzysztof Tołwiński – rolnik i polityk z Podlasia. 

- Na części ukraińskiego zboża Rosja nie położyła łapy. Nie jest to zboże ukraińskich 

rolników, bo takowych nie ma. Tam nie ma ukraińskich rolników. Tam są oligarchowie 

międzynarodowi, którzy maja po kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, a nawet kilkaset 

tysięcy ha ziemi. Czytaj dalej… 

 

Niemieckie koleje pomogą w eksporcie zboża z Ukrainy. Pomocną dłoń wyciągają Węgrzy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.06.2022 |  

Niemieckie koleje planują w lipcu przyłączyć się do eksportu ukraińskiego zbóż - 

poinformowała 20 czerwca ambasador Niemiec na Ukrainie Anka Feldhusen. Również 

Węgrzy zaoferowali pomoc w eksporcie ukraińskiego ziarna. 

- Chcemy pomóc. Koleje niemieckie aktywnie współpracują z ukraińskimi partnerami 

przy realizacji wysyłek testowych. Mam nadzieję, że zakończymy te testy w lipcu i 

będziemy mogli na co dzień eksportować ukraińskie zboże – powiedziała Feldhusen. 

Czytaj dalej… 

 

Matif: Notowania rzepaku lecą na łeb na szyję 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.06.2022 |  

Ceny rzepaku z tegorocznej uprawy spadły w poniedziałek na giełdzie Matif o prawie 30 

EUR/t. To najniższe notowania od 4 miesięcy. Według analityków głównym powodem 

jest gwałtowny spadek ceny oleju palmowego. Dzisiaj wycena rzepaku nadal znajduje 

się w silnym odwrocie. Ceny rzepaku zanotowały w poniedziałek duże spadki w ślad za 

spadającymi cenami oleju palmowego. We wtorek spadek cen na rynku terminowym 

kontynuowany był w niemal niesłabnącym tempie. Szybki powrót Indonezji na 

międzynarodową arenę eksportową i utrzymujące się ryzyko recesji popchnęły cały 

kompleks nasion oleistych do spadków. Czytaj dalej… 

Minister Kowalczyk apeluje: Rolnicy nie sprzedawajcie zboża. W przyszłym półroczu ceny 

mogą być tylko wyższe 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.06.2022 |  

- Co do ukraińskiego zboża na polskim rynku, to apeluję o zachowanie spokoju. Polscy 

rolnicy, zupełnie niepotrzebnie, mogą wyprzedawać polskie zboże. W przyszłym 

półroczu zboże nie będzie tanieć – zapewnia minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk. 

Dzisiaj na antenie radiowej Trójki minister Kowalczyk odniósł się do zakłóceń 

rynkowych, jakie wywołuje napływ ukraińskiego zboża na polski rynek. - Musimy 

patrzeć na to długofalowo. Wyciąganie wniosków na podstawie kilkudniowych wahań 

cenowych jest oczywiście błędne. Ja jednak uważam, że ceny zbóż będą na wysokim 

poziomie. Czytaj dalej… 
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Unijni rolnicy w ciągu kilku lat zredukowali zużycie pestycydów o 14% 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.06.2022 |  

Rolnicy w Unii Europejskiej stosują coraz mniejsze ilości pestycydów. Jak wyjaśnia 

brukselski urząd statystyczny, stosowanie pestycydów chemicznych spadło o 1% w 2020 

r. w porównaniu z 2019 r. Porównując zastosowana dawkę ze średnią z lat 2015-2017 

redukcja wynosi 14%. 

Dane pokazują również, że „bardziej niebezpieczne pestycydy” były w tym czasie 

używane znacznie rzadziej. Według raportu, zastosowana ilość środków spadła o 9% w 

stosunku do 2019 r. i o 26% w stosunku do wieloletniej średniej. Czytaj dalej… 

 

Politycy nie mają realnego planu jak pomóc w eksporcie ukraińskich zbóż, bez 

destabilizacji rynków lokalnych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.06.2022 |  

- Politycy bardzo często podkreślają konieczność pomocy nie tylko Ukrainie, lecz przede 

wszystkim krajom Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, które w największym stopniu 

ucierpią wskutek blokady ukraińskiego eksportu. Strasząc głodem i falą migracji (co jest 

jak najbardziej realne), ganią wszystkich, którzy zwracają uwagę na możliwą 

destabilizację rynku krajowego – pisze na swoim blogu Mirosław Marciniak – analityk 

rynków zbożowych i oleistych.  

Czytaj dalej… 

 

Składnikami odżywczymi można lepiej gospodarować. KE czeka na opinie 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (EM) | 20.06.2022 | Fot. Arkadiusz Artyszak 

Do 26 sierpnia Komisja Europejska będzie prowadzić konsultacje w sprawie 

opracowania planu działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami 

odżywczymi - poinformował resort rolnictwa. Ministerstwo wyjaśniło, że w ramach 

Europejskiego Zielonego Ładu, strategii "Od pola do stołu", strategii na rzecz 

bioróżnorodności oraz w planie działania Unii Europejskiej dotyczącym gospodarki o 

obiegu zamkniętym zapowiedziano, że KE opracuje plan działania w zakresie lepszego 

gospodarowania składnikami odżywczymi (Integrated Nutrient Management Action 

Plan). Czytaj dalej… 

Co z biopaliwami? Nasiona przeznaczyć na energię czy na żywność? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 21.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Chyba trochę zapomniano o surowcach na biopaliwa, bo w większości mówi się o 

ziarnie zbóż, a zapomina o roślinach oleistych, w tym też i rzepaku. O biopaliwach i 

wpływie na rynki pisaliśmy na farmer.pl w tekście poniżej. Czy wojna zmieni podejście 

do ich produkcji i tym samym ograniczy produkcję pod tym kątem. Surowce rolne stały 

się bowiem przedmiotem zwiększonej konkurencji między sektorem żywnościowym a 

przemysłem. Kto tę walkę wygra? Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Grzegorza 

Rykaczewskiego, analityka sektora rolno-spożywczego z Santander Bank Polska.  

Czytaj dalej… 
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Bruksela podjęła formalne kroki do ograniczenia o połowę stosowania pestycydów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.06.2022 |  

 Komisja Europejska przyjęła dziś „pionierskie wnioski mające na celu odbudowę 

zniszczonych ekosystemów i przywrócenie przyrody w całej Europie, od gruntów 

rolnych i mórz po lasy i środowisko miejskie”. Komisja proponuje również ograniczenie 

stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka o 50 proc. do 2030 r. - 

Są to sztandarowe wnioski ustawodawcze mające na celu realizację strategii na rzecz 

bioróżnorodności i strategii „od pola do stołu”, które pomogą zapewnić odporność i 

bezpieczeństwo dostaw żywności w UE i na całym świecie - informuje KE. Czytaj dalej… 

 

Agrochem opuszcza ceny za nawozy azotowe. Nadal drożeją nawozy wieloskładnikowe 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.06.2022 |  

Spółka Agrochem Puławy (autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty) po ponad dwóch 

miesiącach zaktualizowała cenniki nawozów azotowych. Rolnicy w końcu doczekali się 

obniżek, choć stawki są nadal piekielnie wysokie. Niemniej cena saletry spadła o 685 

zł/t. W przeciwnym kierunku poruszały się jednak ceny nawozów wieloskładnikowych. 

Np. Polifoska 6 podrożała od 26 maja o 130 zł/t.  

Czytaj dalej… 

 

Jest nowe rozporządzenie ws. redukcji pestycydów. Rolnicy nie będą zadowoleni 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 22.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Stało się. Przedstawiono zapowiadane rozporządzenie o zrównoważonym stosowaniu 

pestycydów (SUD), które ma być wiążące dla wszystkich krajów członkowskich. - 

Komisja zaproponowała nowe przepisy, mające na celu ograniczenie stosowania 

pestycydów i ryzyka związanego z nimi w UE, realizując cel strategii „Od pola do stołu” 

dotyczący sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu 

żywnościowego – podała w komunikacie prasowym Komisja Europejska. 

Czytaj dalej… 

 

Rolnicy domagają się tańszego paliwa na cele produkcyjne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 23.06.2022 |  

Dolnośląska Izba Rolnicza wystąpiła do premiera RP z wnioskiem o wprowadzenie puli 

paliwa przeznaczonego na cele rolnicze, które będzie im sprzedawane po 

preferencyjnych stawkach. Wg samorządu rolniczego, dzięki temu polscy gospodarze 

będą mieli szansę na uprawianie ziemi na podobnych zasadach jak to się odbywa w 

krajach zachodnich należących do Unii Europejskiej. 

- Dzięki możliwości zakupu tańszego paliwa opłacalność prowadzenia gospodarstwa 

rolnego w Polsce znacząco wzrośnie. Czytaj dalej… 
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Pomoc klęskowa: wsparcie czy kpina z rolników? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 23.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Od tygodnia można ubiegać się o wsparcie z tytułu - długo zapowiadanej przez resort 

rolnictwa i wyczekiwanej przez rolników - pomocy klęskowej za 2021. Jednak wychodzi 

na to, że niewielu poszkodowanych taki zasiłek otrzyma. Rolnicy już się buntują. 

Rok 2021 r. był kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi na 

problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19 czy ASF, ale 

również z uwagi na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne 

szkody w uprawach rolnych. Czytaj dalej… 

 

Kowalczyk: w długiej perspektywie zboże na pewno nie będzie tanie 
Farmer.pl | Autor : PAP | 23.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Rolnicy dysponujący magazynami, powinni je wykorzystać do przetrzymywania zboża; 

w kilkudniowej perspektywie ceny mogą spaść, jednak w dłuższym czasie na pewno nie 

będzie tanie - powiedział w czwartek Studiu PAP wicepremier, minister rolnictwa 

Henryk Kowalczyk. 

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk w czwartek powiedział 

PAP.PL, że spodziewa się wzrostu cen zboża w drugiej połowie br. - W długotrwałej 

perspektywie zboże na pewno nie będzie tanie - zaznaczył. Czytaj dalej… 

 

Jaki jest sens istnienia i rozwijania małych gospodarstw w dzisiejszych czasach? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 24.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Czy w obliczu wojny na Ukrainie, wysokiej inflacji, bardzo wysokich cen paliwa, 

dramatycznie wysokich cen środków produkcji rolniczej jest sens istnienia i rozwijania 

zwłaszcza małych gospodarstw? Zdaniem Dawida Kowalczyka, Prezesa Zarządu Polskiej 

Agencji Pozyskiwania Funduszy Unijnych sp. z o.o. jak najbardziej jest. - Ten rok był i jest 

wyjątkowo trudny z perspektywy podejmowania jakichkolwiek decyzji o planach 

rozwoju działalności i udziałach m.in. w programach premiowych Ale widzimy, że wraz z 

upływem czasu coraz więcej rolników decyduje się walczyć o swoje, a co za tym idzie 

wspomóc się dodatkowymi środkami – przyznaje. Czytaj dalej… 

IGC: Mniejsza czerwcowa prognoza produkcji zbóż w sezonie 2021/2022 i większa w 

2022/2023 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 23.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC), prognozuje w czerwcu, że światowa produkcja 

zbóż ogółem (pszenica i zboża paszowe) w sezonie 2021/2022 miesiąc do miesiąca 

będzie na poziomie 2,290 mld ton, a w sezonie 2022/2023 wyniesie 2,255 mld ton. 

Prognoza na sezon 2021/2022 jest nieco niższa miesiąc do miesiąca, podczas gdy 

szacunki dotyczące konsumpcji i zapasów końcowych są o mało zmienione. 

Uwzględniając niewielkie wzrosty w przypadku pszenicy i kukurydzy, światowy handel 

(lipiec/czerwiec) jest wyższy o 1 mln ton i osiągnie poziom 417 mln ton. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Przy tych kosztach produkcji, cena pszenicy konsumpcyjnej powinna przekraczać 2000 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.06.2022 |  

- Poprzez spekulacje, poprzez zaburzenie rynku nie w naszym interesie, tracą polscy 

rolnicy. To przeważnie dotyczy zbóż konsumpcyjnych. Ziarno wydziera się z magazynów 

po zaniżonej wartości – uważa Krzysztof Tołwiński – rolnik i polityk z Podlasia. 

- Na części ukraińskiego zboża Rosja nie położyła łapy. Nie jest to zboże ukraińskich 

rolników, bo takowych nie ma. Tam nie ma ukraińskich rolników. Tam są oligarchowie 

międzynarodowi, którzy maja po kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, a nawet kilkaset 

tysięcy ha ziemi. Tam działają różne kapitały, łącznie z europejskimi, izraelskimi, a także 

są agroholdingi z Polski. Część tego zboża oligarchowie chcą sobie wyprowadzi i zarobić 

kasę pod pretekstem tego, że przez tę mikroskopijną ilość zboża ukraińskiego będzie głodował świat, a Putin jest 

temu winny. To uknuta bajka, która ma ludźmi manipulować. Oczywiście ma to jakiś wpływ na świat, ale w zupełnie 

nieproporcjonalnym stopniu do tego co próbuje się temu przypisać – mówi Krzysztof Tołwiński – polski polityk, rolnik 

i niegdyś wiceminister rolnictwa. 

- Teraz Unia Europejska obniżyła cła na 12 miesięcy na towary ukraińskie – nie tylko na zboże. Mówi się, że w ten 

sposób pomożemy Ukrainie i państwu ukraińskiemu. Nie jest to oczywiście prawda, bo ta kasa nie trafi do państwa 

ukraińskiego. Ta kasa pójdzie dla tych oligarchów, dla tych bandytów międzynarodowych. Strona ukraińska zgłasza 

potrzebę wysyłania 5 mln ton w ciągu miesiąca. Teraz są to dwa miliony i więcej się nie da. Liczy się, że przez Polskę 

przejdzie w granicach miliona ton, a mówi się, że przepustowość przy obecnych mocach wynosi do 1,5 mln ton. Taka 

ilość transportowanego zboża zablokuje porty, tory i zablokuje drogi. Tak też się dzieje. Cena zboża na rynkach 

międzynarodowych jest wysoka w przeliczeniu na złotówki w granicach 2000 zł, a czasami powyżej za tonę pszenicy. 

Dodam, że polska pszenica konsumpcyjna to jest jakość, to jest marka. A te zboża, które idą z Ukrainy, to z punktu 

widzenia stosowania środków ochrony roślin i innych substancji, to jest szajs. To nie powinno w ogóle wejść na 

rynek. Wcześniej to zboże też wjeżdżało i było chrzczone na polskie, bo służby fitosanitarne po 15 raczej nie 

pracowały. A dzisiaj myślicie, że coś jest sprawdzane, przy tej propagandzie, że wszystko co ukraińskie musi wjechać? 

Chyba w bajki wierzycie – stwierdza Tołwiński. 

- A co się dzieje z tanim polskim rolnikiem i zbożem? No cóż, dalej tanieje. Dzisiaj dobrą pszenicę konsumpcyjna chcą 

już kupić za 1500-1600 zł za tonę. Przy obecnych kosztach pszenica powinna kosztować powyżej 2000 zł/t. I to nie 

jest ważne, że mówimy o starym ziarnie z zeszłego roku. Takie są uwarunkowania rynkowe. Tym bardziej, że na te 

wczesne miesiące po zbiorach ceny są kontraktowane na 1800 zł/t. To mafijne zboże ze wschodu zablokowało nasz 

rynek zbytu i robi się wielka spekulacja, wielki interes. To kolejny obszar za który płacimy. Tymczasem polski rolnik, 

na którego konsumenci już niedługo będą się oglądać, jest dołowany. Gospodarstwa giną z dnia na dzień. A my 

widzimy tylko płacz komisarza Wojciechowskiego i ministra Kowalczyka, że w ostatnich latach upadło 340 tys. 

gospodarstw. Poprzez spekulacje, poprzez zaburzenie rynku nie w naszym interesie, tracą polscy rolnicy. To 

przeważnie dotyczy zbóż konsumpcyjnych. Ziarno wydziera się z magazynów po zaniżonej wartości. Przestańcie 

bredzić o wolnym rynku. Rynek jest wtedy gdy dobrze funkcjonują organy państwa – podkreśla Krzysztof Tołwiński. 
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Niemieckie koleje pomogą w eksporcie zboża z Ukrainy. Pomocną dłoń wyciągają Węgrzy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.06.2022 |  

Niemieckie koleje planują w lipcu przyłączyć się do eksportu ukraińskiego zbóż - 

poinformowała 20 czerwca ambasador Niemiec na Ukrainie Anka Feldhusen. Również 

Węgrzy zaoferowali pomoc w eksporcie ukraińskiego ziarna. 

- Chcemy pomóc. Koleje niemieckie aktywnie współpracują z ukraińskimi partnerami 

przy realizacji wysyłek testowych. Mam nadzieję, że zakończymy te testy w lipcu i 

będziemy mogli na co dzień eksportować ukraińskie zboże – powiedziała Feldhusen. 

Natomiast Węgrzy zaoferowali swoje terytorium jako możliwą drogę dla ukraińskiego 

eksportu zboża. Taką informację przekazał w poniedziałek węgierski minister spraw 

zagranicznych Peter Szijjarto. - Zaproponowaliśmy przepuszczenie transportu przez terytorium Węgier aby ułatwić 

przepływ wszelkich dostaw żywności kierowanych do różnych części świata z Ukrainy, głównie do Afryki Północnej 

lub na Bliski Wschód – powiedział Szijjarto, ale nie przedstawił ilości zboża, jaką Ukraina może eksportować przez 

Węgry. Dodał jednak, że dwa huby logistyczne na wschodniej granicy kraju mogą zostać rozmieszczone w celu 

złagodzenia skutków blokady czarnomorskiej. 

Źródło: ukragroconsult.com/apk-inform.com 
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Matif: Notowania rzepaku lecą na łeb na szyję 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.06.2022 |  

Ceny rzepaku z tegorocznej uprawy spadły w poniedziałek na giełdzie Matif o prawie 30 

EUR/t. To najniższe notowania od 4 miesięcy. Według analityków głównym powodem 

jest gwałtowny spadek ceny oleju palmowego. Dzisiaj wycena rzepaku nadal znajduje 

się w silnym odwrocie. 

Ceny rzepaku zanotowały w poniedziałek duże spadki w ślad za spadającymi cenami 

oleju palmowego. We wtorek spadek cen na rynku terminowym kontynuowany był w 

niemal niesłabnącym tempie. Szybki powrót Indonezji na międzynarodową arenę 

eksportową i utrzymujące się ryzyko recesji popchnęły cały kompleks nasion oleistych 

do spadków. 

Cena oleju palmowego na giełdzie w Kuala Lumpur odnotowała w poniedziałek gwałtowny regres o 9%, spadając do 

najniższego poziomu od początku roku. Zbliżający się początek zbiorów w Europie również wywiera presję na ceny, 

podobnie jak siew kanadyjskiego rzepaku również dobiega końca. Rzepak na giełdzie Matif z nowych zbiorów w 2022 

r. (z dostawą na sierpień) gwałtownie spadł w poniedziałek - o 27 euro do 739,75 euro za tonę. To najniższe ceny za 

nowy plon od czterech miesięcy. W połowie maja ceny na sierpniowy termin wynosiły 880 euro za tonę. Kolejny, 

listopadowy termin również spadł w poniedziałek o 23 euro do 737 euro za tonę. Dzisiaj przed południem ceny 

rzepaku spadły jeszcze bardziej – o 23 euro do zaledwie 717 euro za tonę. 

Z czego wynikają obniżki? 

Oprócz sytuacji na rynku oleju palmowego analitycy dostrzegają również wzrost importu. Chodzi tu przede wszystkim 

o duże dostawy australijskiego rzepaku do Europy Zachodniej. Do 12 czerwca 2,6 mln ton rzepaku trafiło z Australii 

do Europy w tym roku gospodarczym - to 50% całkowitej ilości importu wynoszącej 5,2 mln ton. Z Ukrainy pochodziło 

1,65 mln ton, a z Kanady 611 tys. ton. 

Notowania soi również mocno spadły, wywierając dodatkową presję na ceny rzepaku i rzepaku. Silny dolar 

amerykański wpływa również na ceny nasion oleistych i zbóż w Chicago, ponieważ hamuje amerykański eksport. Aby 

zachować konkurencyjność, spadają również ceny w Europie. 

Szybki wzrost wysiewu kanadyjskiego rzepaku (letni) również wsparł negatywny trend cenowy w europejskim 

rzepaku, chociaż kanadyjscy analitycy donoszą o znacznych stratach areału w niektórych częściach Saskatchewan i 

Manitobie na korzyść pszenicy jarej. 

Według analityków, duża presja cenowa jest również związana z bardzo wysokimi prognozami zbiorów z Australii. 

Australijski Urząd Rolnictwa Abares ogłosił w zeszłym tygodniu, że spodziewa się zbioru australijskiego rzepaku w 

tym roku na poziomie 5,6 mln ton. Byłby to drugi co do wielkości zbiór rzepaku w tym kraju, po ubiegłorocznym 

rekordowym wyniku wynoszącym 6,5 mln ton.  

Większość analityków uważa, że głównym czynnikiem napędzającym obecną presję cenową jest rozwój sytuacji w 

Indonezji. Rząd tego kraju zdecydował się złagodzić ograniczenia eksportu oleju palmowego za pomocą różnych 

środków, zwiastując rynkom szybki powrót największego światowego eksportera oleju palmowego na arenę 

międzynarodową. 

Wreszcie, zapowiedziana przez Chińczyków kolejna porcja restrykcji covidowych w Szanghaju oraz galopująca inflacja 

w USA i Europie również zagrażają perspektywom światowej konsumpcji oleju roślinnego, co również pośrednio 

obniża ceny rzepaku. 

Źródło: Agrarheute 
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Minister Kowalczyk apeluje: Rolnicy nie sprzedawajcie zboża. W przyszłym półroczu ceny 

mogą być tylko wyższe 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.06.2022 |  

- Co do ukraińskiego zboża na polskim rynku, to apeluję o zachowanie spokoju. Polscy 

rolnicy, zupełnie niepotrzebnie, mogą wyprzedawać polskie zboże. W przyszłym 

półroczu zboże nie będzie tanieć – zapewnia minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk. 

Dzisiaj na antenie radiowej Trójki minister Kowalczyk odniósł się do zakłóceń 

rynkowych, jakie wywołuje napływ ukraińskiego zboża na polski rynek. - Musimy 

patrzeć na to długofalowo. Wyciąganie wniosków na podstawie kilkudniowych wahań 

cenowych jest oczywiście błędne. Ja jednak uważam, że ceny zbóż będą na wysokim 

poziomie. Tak to zawsze jest, że w niespokojnych czasach rynkowych pojawiają się 

wahania. Apelowałbym absolutnie o spokój. Takie wypowiedzi jak słowa Jana Krzysztofa Ardanowskiego powodują 

wśród rolników niepokój, a rolnicy mogą zupełnie niepotrzebnie wyprzedawać zboże. Przewiduję, że w przyszłym 

półroczu zboże na pewno nie będzie tańsze, ale można się zastanawiać tylko o ile będzie droższe. Faktycznie może 

być niedobór zbóż na świecie. Nawet jeśli teraz występują jakieś wahania, to należy zachować spokój i zachowywać 

się w perspektywie długofalowej. (…) Część zboża z Ukrainy jest już w Polsce, szczególnie kukurydzy. Kupują ją 

najczęściej firmy paszowe. Pozostałe zboże nie zalega i jest transportowane tranzytem – przekonywał wicepremier 

Kowalczyk. 
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Unijni rolnicy w ciągu kilku lat zredukowali zużycie pestycydów o 14% 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.06.2022 |  

Rolnicy w Unii Europejskiej stosują coraz mniejsze ilości pestycydów. Jak wyjaśnia 

brukselski urząd statystyczny, stosowanie pestycydów chemicznych spadło o 1% w 2020 

r. w porównaniu z 2019 r. Porównując zastosowana dawkę ze średnią z lat 2015-2017 

redukcja wynosi 14%. 

Dane pokazują również, że „bardziej niebezpieczne pestycydy” były w tym czasie 

używane znacznie rzadziej. Według raportu, zastosowana ilość środków spadła o 9% w 

stosunku do 2019 r. i o 26% w stosunku do wieloletniej średniej. 

Według Komisji UE jest to drugi rok z rzędu, w którym można zaobserwować „znaczny 

spadek”. Jednocześnie UE utrzymała swoją pozycję wiodącego eksportera żywności. Komisja ostrzega jednak, że 

chociaż postęp jest „stały i trwały”, spadek „nie jest jeszcze wystarczająco szybki”, aby do 2030 r. zmniejszyć ogólne 

stosowanie chemicznych środków ochrony roślin o 50%. 

Ten cel można znaleźć w strategii „od pola do stołu”. Według władz UE państwa członkowskie muszą zrobić więcej, 

aby ograniczyć stosowanie i ryzyko związane z chemicznymi środkami ochrony roślin, „czego domagają się naukowcy 

i obywatele”. 

Alternatywy jeszcze nie przekonują rolników 

Według Komisji, dane pokazują również, że akceptacja pestycydów niskiego ryzyka i biologicznych alternatyw jest 

nadal bardzo niska. W związku z tym przepisy zostałyby zaktualizowane, a projekty sfinansowane, aby pomóc 

zwiększyć dostępność alternatyw dla chemicznych pestycydów. 

Ponadto Komisja zamierza „wkrótce” przedstawić wniosek legislacyjny wraz z nowymi rozporządzeniami dotyczącymi 

zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Celem jest wspieranie państw członkowskich w osiąganiu 

celów strategii „od pola do stołu” za pomocą określonego zestawu rozwiązań. 
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Politycy nie mają realnego planu jak pomóc w eksporcie ukraińskich zbóż, bez 

destabilizacji rynków lokalnych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.06.2022 |  

- Politycy bardzo często podkreślają konieczność pomocy nie tylko Ukrainie, lecz przede 

wszystkim krajom Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, które w największym stopniu 

ucierpią wskutek blokady ukraińskiego eksportu. Strasząc głodem i falą migracji (co jest 

jak najbardziej realne), ganią wszystkich, którzy zwracają uwagę na możliwą 

destabilizację rynku krajowego – pisze na swoim blogu Mirosław Marciniak – analityk 

rynków zbożowych i oleistych.  

- Prawda jest jednak taka, że jak dotychczas, importowana z Ukrainy kukurydza (bo 

głównie to ziarno jest przedmiotem handlu), trafia nie do Afryki czy na Bliski Wschód, a 

do Europy. Nawet statki z ukraińską kukurydzą, opuszczające porty w Rumunii czy Polsce, o których tak szeroko 

rozpisywały się światowe serwisy informacyjne, ostatecznie docierają do Hiszpanii. Podsumowując, zagrożenie 

głodem w krajach Afryki Północnej i na Bliskim Wschodzie jest bardzo prawdopodobne. Jednak w mojej ocenie, 

zarówno krajowi, jak i europejscy politycy nie mają realnego planu, jak pomóc w eksporcie ukraińskich zbóż, bez 

destabilizacji rynków lokalnych. Nie ma dziś dialogu z szeroko rozumianą branżą zbożową, bezpośrednio 

zaangażowaną w pomoc Ukrainie. Szkoda, bo tylko w ten sposób możemy wypracować rozwiązania, które pomogą w 

zwiększeniu eksportu ukraińskich zbóż, nie szkodząc jednocześnie polskim rolnikom, którzy już odczuwają skutki 

silnej konkurencji z Ukrainy. A sytuacja całego sektora zbożowego może ulec w kolejnych miesiącach dalszemu 

pogorszeniu, kiedy na rynek trafi ziarno z tegorocznych zbiorów. Stratni mogą okazać się nie tylko rolnicy, lecz także 

przetwórcy i firmy handlowe. Ci pierwsi będą mieli problemy ze sprzedażą swoich zbóż, drudzy zaś z dostępem do 

środków transportu, nie mówiąc o stawkach, które już dziś są rekordowo wysokie – pisze na swoim blogu Mirosław 

Marciniak. 
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Składnikami odżywczymi można lepiej gospodarować. KE czeka na opinie 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (EM) | 20.06.2022 | Fot. Arkadiusz Artyszak 

Do 26 sierpnia Komisja Europejska będzie prowadzić konsultacje w sprawie 

opracowania planu działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami 

odżywczymi - poinformował resort rolnictwa. 

Ministerstwo wyjaśniło, że w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, strategii "Od pola 

do stołu", strategii na rzecz bioróżnorodności oraz w planie działania Unii Europejskiej 

dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym zapowiedziano, że KE opracuje plan 

działania w zakresie lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi (Integrated 

Nutrient Management Action Plan). 

Dodano, że plan ma na celu osiągnięcie wyznaczonych celów na 2030 r. tzn. ograniczenia utraty składników 

odżywczych o co najmniej 50 proc., a tym samym ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej 20 proc. przy 

jednoczesnym zapewnieniu, by nie doszło do pogorszenia żyzności gleby. 

Resort przekazał, że w planie zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi przeanalizowane zostaną pełne 

cykle azotu i fosforu i obejmie wszystkie elementy środowiska (powietrze, wodę, morze i glebę) oraz wszystkie 

istotne źródła zanieczyszczeń (np. rolnictwo, przemysł, obszary miejskie, odpady, energetykę, transport). 

"Zgodnie z zapowiedzią KE, określone zostaną w nim luki w polityce, które uniemożliwiają wprowadzenie bardziej 

spójnego i zintegrowanego podejścia do ograniczania zanieczyszczenia w całym obiegu składników odżywczych" - 

wyjaśniono. 

Jak dodano, przygotowane zostaną ramy działania na szczeblach unijnym, krajowym, regionalnym, co ma pozwolić 

na rozwiązanie problemu zanieczyszczenia składnikami odżywczymi u źródła, zwiększenie zrównoważonego 

charakteru rolnictwa i innych sektorów oraz stymulowanie rynków odzyskanych lub poddanych recyklingowi 

składników odżywczych. 
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Co z biopaliwami? Nasiona przeznaczyć na energię czy na żywność? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 21.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Chyba trochę zapomniano o surowcach na biopaliwa, bo w większości mówi się o 

ziarnie zbóż, a zapomina o roślinach oleistych, w tym też i rzepaku. 

O biopaliwach i wpływie na rynki pisaliśmy na farmer.pl w tekście poniżej. Czy wojna 

zmieni podejście do ich produkcji i tym samym ograniczy produkcję pod tym kątem. 

Surowce rolne stały się bowiem przedmiotem zwiększonej konkurencji między 

sektorem żywnościowym a przemysłem. Kto tę walkę wygra? Poprosiliśmy o komentarz 

w tej sprawie Grzegorza Rykaczewskiego, analityka sektora rolno-spożywczego z 

Santander Bank Polska. 

Czy nasiona przeznaczyć na energię czy na żywność? 

- Wysokie ceny żywności w Europie oraz na świecie skłaniają do weryfikacji struktury zużycia surowców rolnych. Ma 

to szczególne znaczenie w obecnej wojennej sytuacji, gdzie jednym z zagrożeń jest istotny spadek dostaw zbóż i 

roślin oleistych z Ukrainy na rynek światowy po tegorocznych zbiorach. Należy jednak pamiętać, że sama tematyka 

biopaliwa jest bardzo szeroka, a poszczególne segmenty różnią się w zakresie samej konstrukcji rynku, czy wpływu na 

sektor produkcji żywności. Inaczej wygląda kwestia zbóż i produkcji bioetanolu, a inaczej roślin oleistych i produkcji 

biodiesla – mówi nam Grzegorz Rykaczewski. 

Jak przypomina, na poziomie Unii Europejskiej w latach 2010-2021 produkcji biodiesla zwiększyła się o 20%. 

- Podobna dynamika została zarejestrowana w przypadku importu. We wskazanym okresie rosło zużycie biodiesla w 

UE, co wynikało nie tylko z wyższej zawartości biokomponentów w paliwach, ale też ze wzrostu zużycia samego 

diesla. Rosnące zapotrzebowanie z przemysłu paliwowego pociągnęło za sobą wzrost produkcji roślin oleistych w 

Europie. Co jednak istotne, odbyło się to głównie drogą poprawy wydajności upraw, przy relatywnie niewielkim 

zwiększeniu areału. Zresztą sama produkcja mocno wahała się, co było efektem między innymi wahań opłacalności 

uprawy oleistych – mówi nam dalej analityk z Santander Bank Polska. 

Czy czekają nas zmiany na rynku biopaliw? 

Od lat w Unii Europejskiej toczy się dyskusja nad zmianami w sektorze biopaliw. 

- Polityki unijne wskazują na zmniejszanie zużycia biopaliw produkowanych z surowców żywnościowych, w tym 

zmniejszenia wykorzystania surowców importowanych, takich jak oleje palmowe. Taki kierunek zmian widać choćby 

w bilansach biodiesla publikowanych przez Komisję Europejską. Jest to jednak perspektywa długookresowa – dodaje 

Rykaczewski… 

Link do pełnego artykułu 
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Bruksela podjęła formalne kroki do ograniczenia o połowę stosowania pestycydów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.06.2022 |  

 Komisja Europejska przyjęła dziś „pionierskie wnioski mające na celu odbudowę 

zniszczonych ekosystemów i przywrócenie przyrody w całej Europie, od gruntów 

rolnych i mórz po lasy i środowisko miejskie”. Komisja proponuje również ograniczenie 

stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka o 50 proc. do 2030 r. - 

Są to sztandarowe wnioski ustawodawcze mające na celu realizację strategii na rzecz 

bioróżnorodności i strategii „od pola do stołu”, które pomogą zapewnić odporność i 

bezpieczeństwo dostaw żywności w UE i na całym świecie - informuje KE.  

Jak czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej, wniosek dotyczący prawa o 

odbudowie zasobów przyrodniczych ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia załamania się ekosystemu i zapobiegania 

najgorszym skutkom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej. - Odbudowa unijnych terenów podmokłych, 

rzek, lasów, użytków zielonych, ekosystemów morskich, środowisk miejskich i gatunków, które zamieszkują te 

tereny, jest kluczową i opłacalną inwestycją: w bezpieczeństwo żywnościowe, odporność na zmianę klimatu, zdrowie 

i dobrostan. W podobny sposób nowe przepisy dotyczące pestycydów chemicznych zmniejszą ślad środowiskowy 

unijnego systemu żywnościowego, zapewnią ochronę zdrowia i dobrostanu obywateli i pracowników rolnych, a także 

pomogą złagodzić straty gospodarcze, które już odnosimy w związku z pogarszającą się jakością gleb i spadkiem 

liczebności owadów zapylających wynikającym ze stosowania pestycydów.  Prawo o odbudowie zasobów 

przyrodniczych ma na celu naprawę szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu w Europie do 2050 r. – informuje 

Komisja. 

Rygorystyczne przepisy mają na celu m.in. ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych i zapewnienie bardziej 

zrównoważonych systemów żywnościowych do 2030 r. - Przedstawiony dzisiaj wniosek dotyczący ograniczenia 

stosowania pestycydów chemicznych przekłada nasze zobowiązanie do powstrzymania utraty różnorodności 

biologicznej w Europie na konkretne działania. Wniosek pomoże w budowaniu zrównoważonych systemów 

żywnościowych zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i strategią „od pola do stołu”, przy jednoczesnym 

zapewnieniu trwałego bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony zdrowia – brzmi nic nie mówiący komunikat 

Brukseli. 

Naukowcy i obywatele są coraz bardziej zaniepokojeni stosowaniem pestycydów oraz gromadzeniem się ich 

pozostałości i metabolitów w środowisku. W sprawozdaniu końcowym z Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

obywatele wyraźnie zwrócili się o zajęcie się kwestią stosowania pestycydów i związanego z nimi ryzyka. 

Obowiązujące obecnie przepisy dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów okazały się jednak 

niewystarczająco rygorystyczne i były nierównomiernie wdrażane. Ponadto poczyniono niewystarczające postępy w 

zakresie stosowania integrowanej ochrony roślin, a także innych alternatywnych podejść.  Pestycydy chemiczne 

szkodzą zdrowiu ludzi i są przyczyną spadku różnorodności biologicznej na użytkach rolnych. Zanieczyszczają one 

powietrze, wodę i szerzej pojęte środowisko – czytamy w komunikacie KE. 

W związku z powyższym Komisja proponuje wiążące przepisy: 

- prawnie wiążące cele na szczeblu UE i szczeblu krajowym polegające na ograniczeniu do 2030 r. o 50 proc. 

stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka oraz stosowania bardziej niebezpiecznych 

pestycydów. Państwa członkowskie określą własne krajowe cele w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów w 

ramach określonych parametrów, aby zapewnić osiągnięcie ogólnounijnych celów. Nowe rygorystyczne przepisy 

dotyczące przyjaznego dla środowiska zwalczania agrofagów. Nowe środki zagwarantują, że wszyscy rolnicy i inni 

profesjonalni użytkownicy pestycydów będą stosować integrowaną ochronę roślin, w ramach której najpierw 

rozważa się alternatywne środowiskowe metody ochrony roślin przed agrofagami i ich zwalczania, zanim pestycydy 

chemiczne będą mogły zostać zastosowane jako środek ostateczny.  Środki te obejmują również obowiązek 

prowadzenia dokumentacji przez rolników i innych użytkowników profesjonalnych. Ponadto państwa członkowskie 

muszą ustanowić przepisy dotyczące poszczególnych upraw, określające alternatywne – w stosunku do pestycydów 

chemicznych – środki ochrony roślin.  
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- zakaz stosowania wszystkich pestycydów na obszarach wrażliwych. Stosowanie wszystkich pestycydów będzie 

zabronione w takich miejscach jak miejskie tereny zielone, w tym parki publiczne lub ogrody, place zabaw, szkoły, 

tereny rekreacyjne lub sportowe, publiczne szlaki i obszary chronione sieci Natura 2000 oraz wszelkie obszary 

wrażliwe pod względem ekologicznym, które mają być objęte ochroną na potrzeby zagrożonych owadów 

zapylających. Nowe przepisy sprawią, że pestycydy chemiczne znikną z naszego najbliższego otoczenia w życiu 

codziennym. 

Wniosek przekształca obowiązującą dyrektywę w rozporządzenie, które będzie bezpośrednio stosowane we 

wszystkich państwach członkowskich. Pozwoli to rozwiązać utrzymujące się problemy związane ze 

niewystarczającym i nierównym wdrażaniem obowiązujących przepisów w ostatnim dziesięcioleciu. Państwa 

członkowskie będą musiały przedkładać Komisji szczegółowe roczne sprawozdania z postępów i wdrażania. 

Obydwa wnioski będą teraz przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim i Radzie zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą. Po ich przyjęciu realny wpływ wniosków będzie odczuwany stopniowo: środki odbudowy zasobów 

przyrodniczych mają zostać wprowadzone do 2030 r., natomiast cele w zakresie pestycydów powinny zostać 

osiągnięte do 2030 r. 

- W związku z tym nie istnieje bezpośredni związek z odczuwanymi już skutkami agresji wojskowej Rosji wobec 

Ukrainy. Wraz ze zwiększeniem się populacji owadów zapylających i poprawą ich zdrowia, zmniejszeniem się erozji 

gleb oraz poprawą retencji wody, wnioski te zwiększą odporność Europy i bezpieczeństwo żywnościowe w średnim 

okresie, a nasze środowisko naturalne stanie się czystsze i w coraz większym stopniu pozbawione toksyn. Zmniejszy 

to również zależność rolników od kosztownych środków produkcji, takich jak pestycydy chemiczne, wspierając tym 

samym przystępną cenowo żywność dla wszystkich Europejczyków – przekonuje Komisja Europejska. 

Zamknij > 
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Agrochem opuszcza ceny za nawozy azotowe. Nadal drożeją nawozy wieloskładnikowe 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.06.2022 |  

Spółka Agrochem Puławy (autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty) po ponad dwóch 

miesiącach zaktualizowała cenniki nawozów azotowych. Rolnicy w końcu doczekali się 

obniżek, choć stawki są nadal piekielnie wysokie. Niemniej cena saletry spadła o 685 

zł/t. W przeciwnym kierunku poruszały się jednak ceny nawozów wieloskładnikowych. 

Np. Polifoska 6 podrożała od 26 maja o 130 zł/t.  

Cennik hurtowy nawozów azotowych (obowiązuje od 21.06.2022 lub do wyczerpania 

zapasów): 

 

 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/nawozy/27337-agrochem-opuszcza-ceny-za-nawozy-azotowe-nadal-drozeja-nawozy-wieloskladnikowe


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  19 

Jest nowe rozporządzenie ws. redukcji pestycydów. Rolnicy nie będą zadowoleni 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 22.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Stało się. Przedstawiono zapowiadane rozporządzenie o zrównoważonym stosowaniu 

pestycydów (SUD), które ma być wiążące dla wszystkich krajów członkowskich. - 

Komisja zaproponowała nowe przepisy, mające na celu ograniczenie stosowania 

pestycydów i ryzyka związanego z nimi w UE, realizując cel strategii „Od pola do stołu” 

dotyczący sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu 

żywnościowego – podała w komunikacie prasowym Komisja Europejska. 

Tak jak informowaliśmy, rzeczywiście 22 czerwca 2022 r. Komisja Europejska 

przedstawiła nowe założenia dotyczące przyszłości stosowania środków ochrony roślin. 

Są one bardzo restrykcyjne i okazuje się, że wbrew zapowiedziom komisarza ds. rolnictwa nie będzie tyle 

Europejskiego Zielonego ładu, ile w Krajowych Planach Strategicznych, bo dochodzi rozporządzenie SUD, które te 

kwestie zmieni i to obligatoryjnie dla wszystkich. Okazuje się, że cel krajowy nie może być niższy niż 35 proc. 

Ogólny zarys rozporządzenia SUD 

To jak podaje Komisja, kilka kluczowych kwestii, które wylicza w punktach: 

- Prawnie wiążące cele na szczeblu UE dotyczące zmniejszenia o 50 proc. stosowania pestycydów chemicznych oraz 

ryzyka stosowania pestycydów bardziej niebezpiecznych do 2030 r. Własne strategie mające zapewnić wspólne 

osiągnięcie ogólnounijnego celu. 

- Ścisłe nowe przepisy w celu egzekwowania przyjaznej dla środowiska kontroli agrofagów: kompleksowe nowe ramy 

egzekwowania, aby sprawdzić, że wszyscy rolnicy stosują integrowaną ochronę roślin „IPM”, w której wszystkie 

alternatywne metody zwalczania są uwzględniane w pierwszej kolejności, zanim pestycydy chemiczne będą mogły 

być stosowane w ostateczności. 

- Zakaz stosowania wszystkich pestycydów na obszarach wrażliwych: stosowanie wszystkich pestycydów jest 

zabronione na obszarach wrażliwych (i w promieniu 3 metrów od tych obszarów), takich jak parki lub ogrody 

publiczne, place zabaw, tereny rekreacyjne lub sportowe, ścieżki publiczne, jak również obszary wrażliwe 

ekologicznie. 

- Wsparcie UE: W okresie przejściowym rolnicy będą wspierani przez Wspólną Politykę Rolną UE (WPR): przez 5 lat 

państwa członkowskie mogą wykorzystywać WPR do pokrywania kosztów nowych wymogów dla rolników. 

Jak podkreślono, nowe zasady zostaną określone w rozporządzeniu, które jest bezpośrednio wiążące dla wszystkich 

państw członkowskich. 

Dlaczego Komisja proponuje takie zasady? 

- Zasady te przekładają nasze zobowiązanie do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej w Europie na 

działanie w stronę, ochrony zdrowia, pomoc w budowaniu zrównoważonych systemów żywnościowych zgodnie z 

Europejskim Zielonym Ładem oraz zapewnienie trwałego bezpieczeństwa żywnościowego. Uznają, że stawianie czoła 

wyzwaniom związanym z klimatem i środowiskiem jest najważniejszym zadaniem tego pokolenia – czytamy w relacji 

prasowej KE. 

Dalej argumentują to w ten sposób, że istniejące przepisy dotyczące dyrektywy w sprawie zrównoważonego 

stosowania pestycydów (SUD) okazały się zbyt słabe i zostały nierównomiernie wdrożone. 

- Niedawna ocena SUD, a także wnioski ze sprawozdań Trybunału Obrachunkowego i Parlamentu Europejskiego 

wykazały, że postępy w ograniczaniu zagrożeń i wpływu stosowania pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko były 

niewystarczające. Zauważono również niewystarczający postęp w promowaniu Integrowanej Ochrony Roślin oraz 

alternatywnych podejść lub technik, takich jak niechemiczne alternatywy dla pestycydów. Po części dlatego, że już 

teraz pestycydy chemiczne mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu i nadal przyczyniać się do spadku różnorodności 
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biologicznej na obszarach rolniczych , zanieczyszczają powietrze, wodę i szeroko rozumiane środowisko – czytamy w 

informacji prasowej Komisji Europejskiej. 

Jak podano dalej, każdego roku w latach 2013–2019 wykrywano pozostałości środków ochrony roślin powyżej progu 

ich działania na 13–30% wszystkich punktów monitorowania wód powierzchniowych europejskich rzek i jezior. 

- Zmniejszenie naszej zależności od pestycydów chemicznych jest zatem kluczową częścią procesu budowania 

bardziej odpornych, zrównoważonych systemów żywnościowych na rok 2030 i później – poinformowano. 

Czy stosowanie mniejszej ilości pestycydów zaszkodzi bezpieczeństwu żywności? 

Zdaniem Komisji - przeciwnie. Bo założenia są takie, aby rolnictwo było bardziej zrównoważone. 

- Oszacowano, że zmniejszenie ilości herbicydów stosowanych w UE przy zastosowaniu takiej technologii stosowania 

pestycydów o zmiennej dawce wynosi nawet 30 000 ton. Inne badanie zlecone przez Parlament Europejski wykazało, 

że istniejące rolnictwo precyzyjne może przyczynić się do zmniejszenia zużycia pestycydów o 10-20% bez wpływu na 

plony lub ponoszenia dodatkowych kosztów – podano. 

Czego będą dotyczyć zmiany związane z nowym rozporządzeniem? 

Poinformowano, że zmiany wprowadzane przez nowe przepisy będą następować stopniowo. Przez 5 lat państwa 

członkowskie mogą wykorzystywać Wspólną Politykę Rolną do pokrywania kosztów nowych wymagań dla rolników. 

- Nowe przepisy określają wiążące cele na szczeblu UE dotyczące ograniczenia stosowania i ryzyka pestycydów 

chemicznych oraz ograniczenia stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów o 50%. W ten sposób przekłada się 

na konkretne działania zobowiązania określone w strategii „od pola do stołu” – czytamy dalej w informacji prasowej. 

Nowe przepisy stanowią, że państwa członkowskie muszą przyjąć wiążące cele, aby pomóc w osiągnięciu ogólnego 

celu UE. 

- Przy ustalaniu tych celów krajowych, państwa członkowskie mogą elastycznie uwzględniać swoją sytuację krajową, 

w tym postęp historyczny i intensywność stosowania pestycydów. Musi się to odbywać w granicach prawnie 

określonej formuły matematycznej. Pozwalając, aby sytuacja krajowa sterowała wyznaczaniem celów, w żadnym 

wypadku cel krajowy nie może być niższy niż 35%, aby zapewnić, że wszystkie państwa członkowskie ograniczą 

stosowanie pestycydów. Po dokonaniu przeglądu celów państw członkowskich, Komisja może w niektórych 

przypadkach zalecić państwom członkowskim ustanowienie bardziej ambitnych celów. Komisja może również podjąć 

dalsze środki w przypadku, gdy krajowe cele zostaną uznane za niewystarczające do osiągnięcia łącznej redukcji o 

50% na poziomie UE do 2030 r. Co roku Komisja będzie publikować tendencje zmierzające do osiągnięcia unijnych 

celów redukcji na 2030 r. – podano w komunikacie KE. 

W jaki sposób uzyskać cele? Komisja podała przykłady: 

- usuwanie z rynku bardziej niebezpiecznych pestycydów; 

- rozwój i szersze stosowanie alternatywnych technik zwalczania agrofagów zgodnych ze Integrowaną Ochroną 

Roślin, w tym w szczególności środków biologicznych, takich jak mikroorganizmy; 

- wsparcie z WPR na inwestycje, doradztwo oraz poprzez płatności obszarowe. 

- wzrost rolnictwa ekologicznego; 

- rolnictwo precyzyjne i wykorzystanie nowych technologii. 

Jak Komisja oblicza zmniejszenie stosowania pestycydów i ryzyko związane z nimi? 

- Stosowanie pestycydów chemicznych i ryzyko związane z nimi będą mierzone corocznie z wykorzystaniem danych 

dotyczących sprzedaży środków ochrony roślin (PPP) zgłaszanych Komisji przez państwa członkowskie. Podstawą do 

obliczenia 50% obniżki będzie średnia sprzedaż z lat 2015, 2016 i 2017, trzech ostatnich lat, dla których dane były 

dostępne w ogłoszeniu strategii „Od pola do stołu”. Wszystkim substancjom czynnym wprowadzanym do obrotu w 
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postaci środków ochrony roślin przypisuje się jedną z czterech grup, a każdej z grup przypisuje się wagę – wyższe 

wagi przypisuje się bardziej niebezpiecznym grupom – podano… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/jest-nowe-rozporzadzenie-ws-redukcji-pestycydow-rolnicy-nie-beda-zadowoleni,120464.html
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Rolnicy domagają się tańszego paliwa na cele produkcyjne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 23.06.2022 |  

Dolnośląska Izba Rolnicza wystąpiła do premiera RP z wnioskiem o wprowadzenie puli 

paliwa przeznaczonego na cele rolnicze, które będzie im sprzedawane po 

preferencyjnych stawkach. Wg samorządu rolniczego, dzięki temu polscy gospodarze 

będą mieli szansę na uprawianie ziemi na podobnych zasadach jak to się odbywa w 

krajach zachodnich należących do Unii Europejskiej. 

- Dzięki możliwości zakupu tańszego paliwa opłacalność prowadzenia gospodarstwa 

rolnego w Polsce znacząco wzrośnie. Zawirowania w gospodarce doprowadziły do 

rosnących w zatrważającym tempie cen paliw, które niekorzystnie wpływają na 

opłacalność prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w niejednym przypadku mogą doprowadzić do utraty zdolności 

finansowej przez rolnika. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 grudnia 2021 r. zwrot podatku akcyzowego  

wynosi1 zł na litr oleju napędowego. Stawka ta ma taką samą wysokość jak w czasie gdy cena ON oscylowała w 

granicy 5 zł/l, natomiast na dzisiaj to już 8 zł/l. Zwrot podatku akcyzowego nie jest w stanie zrekompensować 

kosztów, z którymi rolnik musi się zmagać każdego dnia – zauważa Dolnośląska Izba Rolnicza. 

Zgodnie z prawem unijnym państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów 

energetycznych. - Dlatego też wnioskujemy aby do czasu wprowadzenia paliwa rolniczego, zwiększyć o 100% zwrot 

podatku akcyzowego dla polskich rolników. Pozwoli to stworzyć warunki na podobnym poziomie jak to ma miejsce w 

innych krajach członkowskich UE – argumentuje prezes DIR, Piotr Borys. 

Zamknij > 
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Pomoc klęskowa: wsparcie czy kpina z rolników? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 23.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Od tygodnia można ubiegać się o wsparcie z tytułu - długo zapowiadanej przez resort 

rolnictwa i wyczekiwanej przez rolników - pomocy klęskowej za 2021. Jednak wychodzi 

na to, że niewielu poszkodowanych taki zasiłek otrzyma. Rolnicy już się buntują. 

Rok 2021 r. był kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi na 

problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19 czy ASF, ale 

również z uwagi na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne 

szkody w uprawach rolnych. 

Zgodnie z danymi wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi z wyłączeniem suszy wystąpiły na powierzchni 298 160,11 ha i wyniosły ok. 1 mld zł, a 

poszkodowanych zostało 29 808 gospodarstw. 

Zgodnie natomiast z danymi z aplikacji publicznej wnioski o oszacowanie szkód złożyło 23 761 producentów rolnych, 

którzy zgłosili wystąpienie suszy na powierzchni ponad 1 mln ha. Natomiast szkody w plonie w wysokości 5% danej 

uprawy wystąpiły u 23 508 producentów rolnych na powierzchni 942,4 tys. ha. 

Nabór wniosków o pomoc klęskową od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ARiMR prowadzi od 16 czerwca br.  

Dokumenty w tej sprawie będą przyjmowane w biurach powiatowych Agencji tylko do 30 czerwca 2022 r. 

Czasu na złożenie wniosku jest więc bardzo, ale to bardzo mało (pomijając fakt, że długo nie było wiadomo, czy w 

ogóle i kiedy konkretnie nabór o pomoc klęskową będzie miał miejsce, więc rolnicy tak naprawdę nie mieli czasu na 

przygotowanie się do tej akcji - czytaj: czasu na zgromadzenie odpowiednich dokumentów), do tego wychodzi na to, 

że niewielu poszkodowanych taki zasiłek otrzyma z jeszcze przynajmniej dwóch powodów. 

Kłopoty z aplikacją 

Po pierwsze dlatego, że są problemy ze skompletowaniem dokumentacji do wniosku o pomoc klęskową.  

Do redakcji farmer.pl zwracają się rolnicy, którzy chcieliby złożyć ww. wniosek,  ale nie mogą tego zrobić, bo mają 

problem z pobraniem protokołu suszowego za ubiegły rok, a który to dokument jest wymagany do złożenia wniosku 

o pomoc. 

Jeden z rolników w rozmowie telefonicznej "doniósł" nam, że choć jest święcie przekonany że w ub. roku wysłał 

wniosek o pomoc w sprawie suszy to dziś system pokazuje mu, że status tego wniosku jest "aktywny", czyli wychodzi 

na to, że nigdy go nie wysłał. Podobnie sygnalizował nam inny rolnik - też zarzekał się, że wniosek wysłał, a dziś widzi 

w systemie, że nie. 

Dostaliśmy też takiego maila, jak poniżej: 

"Jestem rolnikiem z województwa zachodniopomorskiego, powiat stargardzki. W ubiegłym roku złożyłem wniosek w 

aplikacji EPUAP za suszę w 2021. Tych wniosków nie uwzględniano. Podstawą do wypłaty odszkodowania miała być 

m.in. informacja o stanie opadów na IUNG Puławy, która miała zastąpić protokoły suszowe. Pani w Agencji 

powiedziała mi, że bez protokołu suszowego za 2021 nie mogę złożyć wniosku suszowego. Proszę o interwencję w tej 

sprawie." 

Wychodzi więc na to, że przez ubiegłoroczne problemy z właściwym funkcjonowaniem aplikacji do zgłaszania szkód 

(jedynej możliwej drogi o ubieganie się o wsparcie), która raz działała, a raz nie - dziś rolnicy mają problem z 

uzyskaniem pomocy klęskowej. 

Redakcja zwróciła się o wyjaśnienie w powyższej kwestii do Biura Prasowego ARiMR oraz poprosiła o konkretne 

wskazówki dalszego postępowania dla rolników w takiej sytuacji, jak opisana powyżej. Czekamy na odpowiedź. 
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Problemy z ubezpieczeniem upraw 

W naborze wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych pojawił się też krzywdzący zapis - jak zauważa Związek Sadowników RP - dotyczący obniżenia stawki 

pomocy klęskowej, jeśli w dniu wystąpienia szkód w uprawach co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie 

rolnym nie było ubezpieczone. 

- Niestety, ale w roku 2021 producenci nie mieli takiej możliwości. Nie zgadzamy się z obniżeniem stawki pomocy 

klęskowej - zaapelował Związek w piśmie do wicepremiera Henryka Kowalczyka. 

Związek Sadowników RP zwrócił się też z prośbą o zmianę ww. zapisu. 

- Jak nam wiadomo w ubiegłym roku były ogromne problemy z ubezpieczaniem upraw m.in od gradu, deszczu 

nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych. Nabór trwał dosłownie kilkanaście sekund 

na co zwracaliśmy uwagę w ubiegłym roku w pismach skierowanych do Prezydenta oraz Premiera. Sadownicy mimo 

tego, iż chcieli ubezpieczyć swoje uprawy nie mieli takiej możliwości - podkreślono w piśmie… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Kowalczyk: w długiej perspektywie zboże na pewno nie będzie tanie 
Farmer.pl | Autor : PAP | 23.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Rolnicy dysponujący magazynami, powinni je wykorzystać do przetrzymywania zboża; 

w kilkudniowej perspektywie ceny mogą spaść, jednak w dłuższym czasie na pewno nie 

będzie tanie - powiedział w czwartek Studiu PAP wicepremier, minister rolnictwa 

Henryk Kowalczyk. 

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk w czwartek powiedział 

PAP.PL, że spodziewa się wzrostu cen zboża w drugiej połowie br. - W długotrwałej 

perspektywie zboże na pewno nie będzie tanie - zaznaczył. 

Zwrócił ponadto uwagę, że w drugim półroczu spodziewa się deficytu zbóż na rynku, co 

spowoduje, że ich cena jeszcze wzrośnie. 

Minister przyznał, że ukraińskie zboże, które jest transportowane i magazynowane w Polsce może spowodować 

krótkotrwałe wahania cenowe. - W bardzo krótkotrwałym czasie, na kilka dni, mogą następować jakieś wahania 

cenowe - powiedział. Zwrócił jednak uwagę, że ceny zbóż zależą od trendów światowych. - Tak na prawdę giełda 

MATIF dyktuje ceny zbóż - podkreślił. 

W piątek cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2022 na MATIF wyniosła 391,50 euro/t i była o 0,1 proc. niższa 

niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2022 spadła o 0,2 proc. i wyniosła 384,75 euro/t. We wtorek 

(21/06) cena pszenicy z dostawa we wrześniu wynosi 383 euro/t. 

Kowalczyk ocenił, że ukraińskie zboże nie zagraża polskiemu rynkowi, a wręcz może być to pewna szansa dla Polski. 

Wskazał, że wyzwaniem jest jednak kwestia jego magazynowania.  - Jeśli rolnicy mają swoją powierzchnię 

magazynową, to powinni ją wykorzystać - dodał. 

W połowie kwietnia prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że przy granicach Ukrainy, w tym w Polsce, powstaną 

tymczasowe silosy, które pozwolą na eksport ukraińskiego zboża drogą lądową. 

Kowalczyk odnosząc się do słów Bidena zaznaczył, że - ustalenia robocze trwają. Trzeba pouzgadniać gdzie, jak, na 

jakich gruntach, jakiej wielkości, w jakim tempie te silosy powinny zostać poustawiane - powiedział. 

Wskazał, że w Polsce pod uwagę brane są lokalizacje gdzie kończy się kolej szerokotorowa, czyli np. w okolicach 

Sławkowa. 

Wicepremier powiedział, że aktualnie transport ukraińskich płodów rolnych odbywa się przy pomocy tirów oraz 

kolei. Zwrócił uwagę, że ciężarówki jednak mają ograniczoną ładowność, a transport kolejowy jest utrudniony 

poprzez różnicę w rozstawie torów. - To jest to wąskie gardło - zaznaczył. 

Minister ocenił, że w tym momencie - funkcjonalne możliwości (polskich - PAP) portów to ok.600-700 tys. ton 

miesięcznie przeładunku. W celu zwiększenia możliwości przeładunkowych, planowana jest dzierżawa nabrzeża 

portowego w Gdańsku. Będziemy tam stawiać urządzenia do przeładunku, żeby te możliwości znacznie zwiększyć - 

dodał… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Jaki jest sens istnienia i rozwijania małych gospodarstw w dzisiejszych czasach? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 24.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Czy w obliczu wojny na Ukrainie, wysokiej inflacji, bardzo wysokich cen paliwa, 

dramatycznie wysokich cen środków produkcji rolniczej jest sens istnienia i rozwijania 

zwłaszcza małych gospodarstw? 

Zdaniem Dawida Kowalczyka, Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Pozyskiwania Funduszy 

Unijnych sp. z o.o. jak najbardziej jest. - Ten rok był i jest wyjątkowo trudny z 

perspektywy podejmowania jakichkolwiek decyzji o planach rozwoju działalności i 

udziałach m.in. w programach premiowych Ale widzimy, że wraz z upływem czasu coraz 

więcej rolników decyduje się walczyć o swoje, a co za tym idzie wspomóc się 

dodatkowymi środkami – przyznaje. 

Według danych PAPFU, tysiące rolników jest aktualnie zainteresowanych wzięciem udziału w programie 

Restrukturyzacja małych gospodarstw, jednak podjęli się tematu za późno. Dlatego organizacja ta wystąpiła do 

resortu rolnictwa (oraz ARiMR) o wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałania 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw o 1 miesiąc, tj. z 14 lipca 2022 r. do 14 sierpnia 2022 r. oraz 

rozważenie wydłużenia terminu wniosków o przyznanie pomocy w ramach tej operacji na dalsze okresy, w 

szczególności o kolejny miesiąc, tj. do 14 września 2022 r. 

Co uzasadnia wydłużenie terminu naboru wniosków? 

W ramach działalności PAPFU pomaga rolnikom przygotować się do udziału w operacji Restrukturyzacja małych 

gospodarstw. 

- Na co dzień rozmawiamy i świadczymy usługi dla tysięcy osób zainteresowanych uczestnictwem. Jednocześnie na 

bieżąco zbieramy i analizujemy własne dane oraz informacje statystyczne o operacji oraz innych programach 

podawane przez ARiMR. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas analiza statystyczna i prawna pomoże Państwu 

podjąć odpowiednie czynności umożliwiające wykorzystanie całości dostępnej puli środków z PROW 2014-2020 – 

zaznacza prezes Kowalczyk w piśmie do resortu rolnictwa. 

Jak wylicza PAPFU, w 2021 roku nabór na poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw trwał 3 miesiące i w 

trakcie jego trwania złożono 20 323 wniosków. Ich ilość rozkładała się w następujący sposób: 

a) I miesiąc - 740 (3,64%); 

b) II miesiąc - 12 050 (59,07%); 

c) III miesiąc - 7 578 (37,29%). 

- W obecnym naborze w I miesiącu złożono 275 lub 360 wniosków (istnieją dwie wersje w zależności od źródła), czyli 

o 51 – 62% mniej niż w 2021 roku. Jeżeli nabór potrwa tylko dwa miesiące, nie ma najmniejszych szans 

rozdysponowanie dostępnej puli środków (dostępne środki zapewniają udział w programie około 20 000 

gospodarstw) – podkreśla prezes Kowalczyk. 

Pieniądze z PROW są wciąż dostępne 

Wg analizy PAPFU, wykorzystanie środków w działaniach premiowych przedstawia się następująco: 

a) Premia dla młodych rolników – wydane decyzje wyczerpują 79% limitu, co jest równe 4 099 mln zł. Oznacza to, że 

nierozdysponowane zostanie (po uwzględnieniu złożonych w tym roku wniosków - 649) około 530 mln zł. 

b) Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wydane decyzje wyczerpują 73% limitu, zakładając, że wszyscy 

beneficjenci złożą wniosek o płatność, co jest w praktyce nierealne. Pozostaje 2 600 mln zł do rozdysponowania. 

Zakładając średnią kwotę dofinansowania 170 000 zł (na podstawie danych poprzedniego naboru) jest to kwota 

wystarczająca na 15 000 wniosków. W trakcie tegorocznego naboru do 31 maja zostało złożonych 4 800 wniosków, 
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do czego należy doliczyć wnioski złożone za pośrednictwem poczty. Załóżmy, bardzo optymistycznie, że będzie to 2 

500 wniosków. Razem daje to 7300 wniosków. Przy tym, udział rolnika w tym programie wiąże się dla niego z 

poważną decyzją o zmianie charakteru działalności z rolniczej na (także) pozarolniczą, w tym przejściem z KRUS do 

ZUS. Udział w programie prowadzi do uzyskania stosunkowo wysokiej kwoty premii podlegającej rozliczeniu. 

Wszystko to skutkuje stosunkowo dużym stosunkiem rezygnacji jeszcze przez skorzystaniem z pomocy. Szacujemy, że 

co najmniej 30% rolników zrezygnuje, co daje nam ostatecznie 5 110 beneficjentów. W takim wariancie w programie 

zostanie nierozdysponowane ok. 1 700 mln zł. 

c) Rozwój usług rolniczych – z dostępnych 2 530 mln zł 62% zakończyło się pozytywną decyzją, pozostało 960 mln zł. 

Około 64% złożonych wniosków kończy się pozytywną decyzją. W roku 2021 złożono 2 616 wniosków, w bieżącym 

roku widząc ilości złożonych wniosków w innych naborach, biorąc pod uwagę, że jest to program, w którym należy 

wyłożyć własne pieniądze uważamy, że nie ma najmniejszych szans aby przekroczyć ten wynik. Zakładając, że 

zostanie złożonych 2 500 wniosków a ich skuteczność wyniesie 64% możemy liczyć na rozdysponowanie 688 mln zł. 

Oznacza to pozostanie 270 mln zł z alokacji; 

- Z wymienionych działań premiowych pozostanie ok. 2 500 mln zł do dyspozycji ARiMR. Nie twierdzimy, że całą 

kwotę należy przeznaczyć na restrukturyzację małych gospodarstw. Uważamy jednak, że powinny zostać one 

przesunięte na operację 6.3 w takim zakresie, aby wystarczyło ich na pomoc dla kwalifikujących się rolników - 

podkreśla w piśmie do resortu rolnictwa prezes Kowalczyk. 

PAPFU poprosiła jednocześnie ministerstwo rolnictwa o informację, jakie są plany co do środków, które nie zostaną 

wykorzystane w ramach ogłoszonych już naborów. 

Warto wydłużać nabory 

Według PAPFU, przedłużanie naborów zawsze wpływało pozytywnie na liczbę złożonych wniosków i pełniejsze 

wykonanie programu. Przykładowo: 

a) 6.3 Modernizacja gospodarstw rolnych 2021: lipiec – 0 wniosków, sierpień 3643 wnioski (32%), wrzesień 7833 

wnioski (68%). 

b) 6.1 Premia dla młodych rolników 2021: kwiecień – 81 wniosków (2%), maj 611 wniosków (15%), czerwiec – 3321 

wniosków (83%). 

c) 6.2. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022: I miesiąc – 389 wniosków (8%), II miesiąc – 1296 

wniosków (27%), III miesiąc – 3107 wniosków (65%). 

- Nawet mając na uwadze, że pewna część wniosków byłaby złożona wcześniej, gdyby nabór nie został przedłużony, 

to nie można kwestionować tego, że wydłużenie naboru pozwoliło skorzystać z finansowania znacznie większej ilości 

rolników i tym samym bardziej efektywnie zrealizować programy - podkreśla prezes Kowalczyk. 

Zdaniem PAPFU, poddziałania 6.2 oraz 6.3 to programy, które obecnie cieszą się największą popularnością…… 

Link do pełnego artykułu 
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IGC: Mniejsza czerwcowa prognoza produkcji zbóż w sezonie 2021/2022 i większa w 

2022/2023 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 23.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC), prognozuje w czerwcu, że światowa produkcja 

zbóż ogółem (pszenica i zboża paszowe) w sezonie 2021/2022 miesiąc do miesiąca 

będzie na poziomie 2,290 mld ton, a w sezonie 2022/2023 wyniesie 2,255 mld ton. 

Prognoza na sezon 2021/2022 jest nieco niższa miesiąc do miesiąca, podczas gdy 

szacunki dotyczące konsumpcji i zapasów końcowych są o mało zmienione. 

Uwzględniając niewielkie wzrosty w przypadku pszenicy i kukurydzy, światowy handel 

(lipiec/czerwiec) jest wyższy o 1 mln ton i osiągnie poziom 417 mln ton. 

Całkowita produkcja zbóż w sezonie 2021/2022 ma być o 3 proc. wyższa rok do roku. 

Biorąc pod uwagę wzrost podaży przewyższający wzrost konsumpcji, przewiduje się, że zapasy na koniec sezonu 

wzrosną o 1 proc., do 607 mln ton, co oznacza pierwszą akumulację od 2016/2017, na czele ze wzrostem na Ukrainie. 

Przewiduje się, że w związku częściowo ze zmniejszonymi przepływami eksportowymi z Morza Czarnego, światowy 

handel spadnie do 417 mln ton (-2 proc.). 

Globalna produkcja zbóż w sezonie 2022/2023 jest o 4 mln t wyższa w porównaniu z majowym raportem, głównie w 

związku ze zrewidowaną prognozą kukurydzy dla Ukrainy, gdzie areał przekroczył początkowe oczekiwania. Chociaż 

prognozowana konsumpcja jest nieznacznie zwiększona, większość w podaży jest kierowana do zapasów, które mają 

być o 3 mln ton wyższe niż wcześniej, czyli na poziomie 583 mln ton. Handel ma wynieść 405 mln ton, co oznacza 

wzrost o 1 mln miesiąc do miesiąca… 

Link do pełnego artykułu 
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