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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 25 lipca 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 440,77  Średnia cena zł/t: 1 108,00  Średnia cena zł/t: 1 161,07  Średnia cena zł/t: 998,57  

MIN - MAX: 1 300,00 - 1 580,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 260,00  MIN - MAX: 1 090,00 - 1 350,00  MIN - MAX: 800,00 - 1 250,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 288,13  Średnia cena zł/t: 1 056,90  Średnia cena zł/t: 1 168,71  Średnia cena zł/t: 1 139,81  

MIN - MAX: 1 180,00 - 1 460,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 220,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 1 020,00 - 1 220,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 447,50  Średnia cena zł/t: 1 366,67  Średnia cena zł/t: 1 482,50  Średnia cena zł/t: 1 400,00  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 540,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 650,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 750,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 400,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 919,91  Średnia cena zł/t: 1 244,29  Średnia cena zł/l: 2,36 Średnia cena zł/kg: 6,67 

MIN - MAX: 2 750,00 - 3 200,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 320,00  MIN - MAX: 2,21 – 2,48 MIN - MAX: 6,00 – 7,20 

    
    

MATF Pszenica  
325,75 €/t 

MATF Kukurydza  
323,00 €/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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Czy KOWR uniemożliwia rolnikom powiększanie gospodarstw rolnych? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.07.2022 |  

- W ostatnich miesiącach napływają do mnie informacje od zaniepokojonych rolników, 

którym uniemożliwia się powiększenie gospodarstw rolnych. Mimo dostępności ziemi 

rolnej oraz wyrażanej przez nich woli zakupu gruntów rolnych po cenach rynkowych, 

grunty te są kupowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach prawa 

pierwokupu – pisze w interpelacji do ministerstwa rolnictwa poseł Jarosław Sachajko. 

Czytaj dalej… 

 

 

Zboże i węgiel zasypią polskie porty? Zapadła polityczna decyzja 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.07.2022 |  

Niektórzy operatorzy terminali portowych będą zobligowani do zerwania umów z 

kontrahentami z różnych branż. Takie plany ma polski rząd. - Zwolnią miejsce na węgiel 

i zboże– czytamy w poniedziałkowym wydaniu Pulsu Biznesu. 

- Jeszcze niedawno pociągi czekały dobę na wjazd do trójmiejskich portów, stojąc na 

bocznicach itp. Branżowi specjaliści spotykali się szukając rozwiązań pozwalających 

usprawnić ruch i przeładunki. Jednak im więcej węgla przypływa do portów, tym czas 

oczekiwania i zatory są coraz dłuższe – informuje Puls Biznesu. Czytaj dalej… 

 

Cena unijnej pszenicy spada do poziomu 325 EUR/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.07.2022 | 

- Liderem ubiegłotygodniowej przeceny była amerykańska pszenica, której wyceny 

spadły o 13% w skali tygodnia do najniższego poziomu od początku lutego tego roku. 

Tymczasem unijny kontrakt na pszenicę stracił w tym czasie blisko 9%, czyli całe 

ubiegłotygodniowe wybicie – informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej. 

Presja spadkowa na rynku pszenicy wynika z szybszego niż zwykle tempa zbiorów na 

półkuli północnej zbiorów oraz z trwającej od wielu tygodni wyprzedaży na prawie 

wszystkich rynkach surowcowych. Czytaj dalej… 

 

Przetwórcy kupują mało w oczekiwaniu na pojawienie się ziarna z tegorocznych zbiorów.  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.07.2022 | 

Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup 

ubiegłorocznych zbóż, deklarując pokrycie w surowiec na najbliższe tygodnie. 

Tymczasem w kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego. Prognozowany na najbliższe dni 

powrót upalnej pogody wpłynie na rozpoczęcie zbiorów rzepaku na szerszą skalę.  

Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup 

ubiegłorocznych zbóż, deklarując pokrycie w surowiec na najbliższe tygodnie. Czytaj 

dalej… 
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Kiedy sprzedać zboże z tegorocznych żniw? 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 18.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Aktualnie wszyscy rolnicy zastanawiają się czy i kiedy sprzedać zboże z tegorocznych 

żniw. Obecnie ceny w skupach gwarantują jeszcze rentowność, ale kiedy pojawia się ten 

moment, że zaczynamy tracić? 

Rolnicy zdają sobie sprawę z kosztów jakie ponieśli na daną produkcję – a przynajmniej 

powinni wiedzieć. Gospodarstwa w Polsce nadal nie muszą prowadzić rachunkowości 

rolniczej ze względów podatkowych, ale dla celów decyzji zarządczych, zdecydowanie 

powinni to robić. Czytaj dalej… 

 

Yara ogranicza produkcję nawozów. Powodem jest galopujący wzrost cen gazu 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.07.2022 | 

Europejski gigant w produkcji nawozów, Yara International ASA, poinformował, że 

kryzys energetyczny zmusza go do ograniczenia produkcji i ostrzegł, że mogą nadejść 

dalsze cięcia. Yara poinformowała dzisiaj, że ograniczyła działalność kilku zakładów, 

zmniejszając moce produkcyjne o 1,3 miliona ton amoniaku i 1,7 miliona ton gotowego 

nawozu. 

Czytaj dalej… 

 

GUS podał średnią cenę pszenicy. Dzierżawcy dostaną po kieszeni 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.07.2022 | 

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźnik średniej krajowej ceny skupu 

pszenicy, który służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości 

rolne dzierżawione od Skarbu Państwa. Wysokość wskaźnika wzrosła aż o 52,5%! - Na 

podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514, 1270 i 1370) 

ogłasza się, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I 

półroczu 2022 r. wyniosła 153,67 zł za 1 dt – czytamy w dzisiejszym komunikacie GUS. 

Czytaj dalej… 

UE: najważniejsze informacje z prognoz 2022/23 dla zbóż i nasion oleistych 
3trzy3.pl | Autor : KE/3trzy3.pl | 15.07.2022 |                  

Powierzchnia zasiewów roślin oleistych w UE wzrosła, natomiast produkcja zbóż jest 

niższa niż oczekiwano. 

W UE na produkcję zbóż wpływają suche warunki pogodowe w kilku regionach. W 

rezultacie, prognoza produkcji zbóż w UE jest niższa niż oczekiwano. Całkowita 

produkcja zbóż w UE ma wynieść 286,4 mln t, czyli o 2,5% mniej niż w sezonie 2021/22. 

Produkcja pszenicy miękkiej prognozowana jest na 125,0 mln t ( 3,9%), jęczmienia na 

52,2 mln t (+0,4%), a kukurydzy na 72,1 mln t ( 1,4%). Czytaj dalej… 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  6 

Jak wspomóc rozkład słomy w dobie drogiego azotu? 
Gieldarolna.pl | Autor: Maciej Sacha | 20.07.2022 | Fot. Maciej Sacha 

W niektórych regionach Polski rozpoczęły się już żniwa, w innych trwają ostatnie 

przygotowania. Wielu z nas ma jeszcze z pewnością dylematy odnośnie 

zagospodarowania słomy, tym bardziej, że nawozy azotowe wciąż są bardzo drogie. W 

jaki sposób można wspomóc rozkład słomy. Rośnie w ostatnich latach świadomość 

odnośnie wartości nawozowej słomy i resztek pożniwnych. Drogie nawozy skłaniają do 

wykorzystania naturalnych źródeł składników pokarmowych i cennej materii 

organicznej. Często jednak nie do końca wiemy, jak się za to zabrać. Czytaj dalej… 

 

Rząd za budową terminala na zboże w Gdańsku 
Farmer.pl | Autor : PAP | 19.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Rząd przyjął uchwałę ws. terminala produktów rolno-spożywczych w Gdańsku - 

poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Jak wskazano w komunikacie opublikowanym we wtorek na stronach KPRM, rząd 

przyjął uchwałę w sprawie terminala produktów rolno-spożywczych przedłożoną przez 

ministra infrastruktury. 

Czytaj dalej… 

 

Przez rok nie będzie wymagany płodozmian i utrzymywanie obszarów nieprodukcyjnych? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 19.07.2022 | Fot. screen z konferencji prasowej KE 

Już niebawem ma zapaść decyzja Komisji Europejskiej o czasowym zawieszeniu 

konieczności stosowania płodozmianu i zachowania obszarów nieprodukcyjnych w 

unijnym rolnictwie. Ma to pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego w 

Europie, m.in. w związku z wojną na Ukrainie. Chodzi konkretnie o zgłaszaną już 

wcześniej przez państwa członkowskie UE potrzebę derogacji w 2023 r. od obowiązku 

realizacji niektórych wymagań warunkowości, tj. norm GAEC 7 i/lub GAEC 8 w celu 

zwiększenia możliwości produkcyjnych. Czytaj dalej… 

 

Dopłaty do zakupu nawozów: na konta rolników spłynęło 840 mln zł 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.07.2022 | 

Od 11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy do zakupu nawozów mineralnych. Do 19 

lipca ARiMR przekazała z tego tytułu na konta bankowe ponad 135 tys. rolników blisko 

840 mln zł. Pomoc będzie wypłacana sukcesywnie w lipcu i sierpniu. Przypomnijmy, że 

do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych 

innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji 

wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną 

kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł. Czytaj dalej… 
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20.07.2022 Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki za rzepak 

rozpoczynają się od 2930 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 20.07.2022 | 

Dzisiejsze notowania cen skupu zbóż z tegorocznych zbiorów przyniosły obniżki 

średnich stawek za ziarno konsumpcyjne. W odstępie dwóch dni pszenica i żyto poszły 

w dół po ok. 10 zł/t, a jęczmień browarny staniał o ok. 15 zł/t. Inaczej było w przypadku 

ziarna paszowego, gdzie niektóre gatunki zyskały po kilka złotych na tonie. Podobnie jak 

na giełdach światowych, na rynku krajowym nadal pikują w dół notowania rzepaku. W 

porównaniu do poniedziałkowego zestawienia, przeciętna cena w skupach spadła o 

ponad 34 zł/t. Czytaj dalej… 

 

Krajowa Grupa Spożywcza zajmie się skupem zbóż. Na początek rolnik otrzyma 30% 

wartości ziarna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.07.2022 | 

Krajowa Grupa Spożywcza wprowadza mechanizmy skupowe, które zostały 

wypracowane w porozumieniu z rolnikami. Jak poinformował minister rolnictwa, 

Henryk Kowalczyk, rolnik otrzyma 30 proc. wartości zbiorów za przechowanie ziarna 

przez dwa miesiące, a zapłatę za 70 proc. otrzyma później po dostarczeniu całości. - 

Zapasy z jakimi wchodzimy w nowy sezon, szacowane na koniec czerwca to ok. 5 mln 

ton zbóż. Rolnicy zachowali znaczą część zboża z poprzedniego sezonu. Myślę, że 

dobrze, ponieważ drugiej półrocze może być trudniejsze – mówił Henryk Kowalczyk 

podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Czytaj dalej… 

Ukraina: Trzy porty czarnomorskie przygotowane na wywóz zboża. Czy ruszy eksport? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.07.2022 | 

- Zgodnie z planem eksportu ukraińskiego zboża transport będzie realizowany przez trzy 

ukraińskie porty – powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami Rustem Umerov, 

deputowany ukraińskiego parlamentu i członek ukraińskiej delegacji na negocjacje w 

Stambule. 

Eksport będzie przebiegał przez trzy porty – Odessę, Piwdennyj i Czarnomorsk, ale w 

przyszłości mamy nadzieję, że uda nam się poszerzyć ich liczbę. Czytaj dalej… 

 

Cena zbóż to jedno, a usługi to drugie. Koszenie ha kosztowało w ubiegłym roku ok. 400 

zł, teraz nawet 750 zł 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 21.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Co się dzieje na rynku zbóż? Bardzo dużo. Jak informuje Reuters, oczekuje się, że Rosja, 

Ukraina, Turcja i ONZ podpiszą w tym tygodniu porozumienie mające na celu 

wznowienie transportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. To zmieni sytuację na 

rynkach. A w Polsce trwają żniwa. Cena pszenicy owszem jest wyższa niż w ubiegłe 

żniwa, ale też o wiele więcej rolnik musi zapłacić za usługę zbioru tego ziarna. W 

ubiegłym roku „skoszenie” 1 ha kosztowało 380-400 zł, teraz ta wartość poszybowała 

do 500-750 zł. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Czy KOWR uniemożliwia rolnikom powiększanie gospodarstw rolnych? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.07.2022 |  

- W ostatnich miesiącach napływają do mnie informacje od zaniepokojonych rolników, 

którym uniemożliwia się powiększenie gospodarstw rolnych. Mimo dostępności ziemi 

rolnej oraz wyrażanej przez nich woli zakupu gruntów rolnych po cenach rynkowych, 

grunty te są kupowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach prawa 

pierwokupu – pisze w interpelacji do ministerstwa rolnictwa poseł Jarosław Sachajko. 

Przyjęta w 2016 roku ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 

ustaw, która znowelizowała także ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 

ustroju rolnego, wprowadziła ograniczenia w zakresie obrotu gruntami rolnymi, kierując się zasadą, że ziemia rolna 

powinna służyć przede wszystkim produkcji rolnej prowadzonej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Główną 

ideą wyrażoną w ustawie było to, aby preferowane było nabywanie nieruchomości rolnych przez rolników 

indywidualnych, prowadzących gospodarstwa rodzinne, które zgodnie z art. 23 Konstytucji RP są podstawą ustroju 

rolnego. 

KOWR wykorzystuje prawo pierwokup 

- Celem tej ustawy nie było powiększanie za wszelką cenę Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ale umożliwienie 

rolnikom powiększania swoich gospodarstw oraz zahamowanie spekulacyjnego obrotu gruntami rolnymi. W związku 

z tym niezrozumiałe wydają się działania Lubelskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który 

wykorzystując prawo pierwokupu działek o wielkości nieprzekraczającej 1,5-2,5 ha, które oferowane są po cenach 

rynkowych, a których zakup nie wydaje się uzasadniony z punktu widzenia interesów KOWR, uniemożliwia rolnikom, 

w tym także młodym rolnikom, powiększenie swojego gospodarstwa i rozwój swojej działalności – twierdzi poseł 

ruchu Kukiz’15, który jest również wiceprzewodniczącym sejmowej komisji rolnictwa. 

W ramach pytań zawartych w interpelacji, poseł Sachajko pytał m.in. o to jaką powierzchnię gruntów kupił KOWR w 

ramach pierwokupu w poszczególnych latach począwszy od roku 2020 z podziałem na województwa i powiaty. 

Poseł aktualnie oczekuje na odpowiedź ze strony ministerstwa. 

Zamknij > 
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Zboże i węgiel zasypią polskie porty? Zapadła polityczna decyzja 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.07.2022 |  

Niektórzy operatorzy terminali portowych będą zobligowani do zerwania umów z 

kontrahentami z różnych branż. Takie plany ma polski rząd. - Zwolnią miejsce na węgiel 

i zboże– czytamy w poniedziałkowym wydaniu Pulsu Biznesu. 

- Jeszcze niedawno pociągi czekały dobę na wjazd do trójmiejskich portów, stojąc na 

bocznicach itp. Branżowi specjaliści spotykali się szukając rozwiązań pozwalających 

usprawnić ruch i przeładunki. Jednak im więcej węgla przypływa do portów, tym czas 

oczekiwania i zatory są coraz dłuższe – informuje Puls Biznesu. 

- Zapadła polityczna decyzja o wypowiedzeniu umów w niektórych terminalach 

portowych. Priorytet będzie miał przeładunek i składowanie węgla oraz zboża jeśli uda się zawrzeć umowy ze stroną 

ukraińską na jego przewóz do polskich portów. Nie będzie oczywiście ingerencji w umowy i świadczenie usług 

związanych z przeładunkiem paliw i gazu, raczej nie zmieni się też sytuacja w przeładunku kontenerów. W innych 

segmentach jednak konieczne może się okazać wypowiedzenie umów. Zdajemy sobie sprawę, że będzie się to wiązać 

z pozwami o odszkodowania – mówi informator Pulsu Biznesu. 

Źródło: Puls Biznesu 

Zamknij > 
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Cena unijnej pszenicy spada do poziomu 325 EUR/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.07.2022 | 

- Liderem ubiegłotygodniowej przeceny była amerykańska pszenica, której wyceny 

spadły o 13% w skali tygodnia do najniższego poziomu od początku lutego tego roku. 

Tymczasem unijny kontrakt na pszenicę stracił w tym czasie blisko 9%, czyli całe 

ubiegłotygodniowe wybicie – informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej. 

Presja spadkowa na rynku pszenicy wynika z szybszego niż zwykle tempa zbiorów na 

półkuli północnej zbiorów oraz z trwającej od wielu tygodni wyprzedaży na prawie 

wszystkich rynkach surowcowych. 

Duże znaczenie dla cen pszenicy i pozostałych zbóż mają ostatnie konstruktywne 

rozmowy na temat odblokowania ukraińskiego eksportu przez Morze Czarne. W tym tygodniu może dojść do 

podpisania stosownej umowy w tej sprawie. Ewentualne uwolnienie kilkunastu milionów ton starych zbóż i eksport 

nowych będzie stanowił konkurencję dla eksportu z UE i USA. 

Spadki notowań kukurydzy były mniejsze ze względu na duże zagrożenia pogodowe (sucha i upalna pogoda) w USA i 

Europie Zachodniej. Niskie notowania olejów roślinnych i ostatnie spadki cen ropy wywierają negatywną presję na 

ceny rzepaku. Notowania oleju palmowego zamknęły tydzień najniżej od roku, a spadek oleju sojowego zatrzymał się 

na półrocznych minimach. 

Okresowe zmiany notowań kontraktów na zboża i oleiste - zamknięcie z 15.07.2022: 

 

Zamknięcie piątkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 15.07.2022: 
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Źródło: Andrzej Bąk (eWGT) 

Zamknij > 
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Przetwórcy kupują mało w oczekiwaniu na pojawienie się ziarna z tegorocznych zbiorów.  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.07.2022 | 

Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup 

ubiegłorocznych zbóż, deklarując pokrycie w surowiec na najbliższe tygodnie. 

Tymczasem w kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego. Prognozowany na najbliższe dni 

powrót upalnej pogody wpłynie na rozpoczęcie zbiorów rzepaku na szerszą skalę.  

Zbiór 2021 

Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup 

ubiegłorocznych zbóż, deklarując pokrycie w surowiec na najbliższe tygodnie. Pozostali 

przetwórcy kupują mało w oczekiwaniu na pojawienie się ziarna z tegorocznych 

zbiorów. W związku z realizowanym eksportem pszenicy drogą morską, starą pszenicę cały czas można sprzedać do 

portów. Chętnie przez eksporterów kupowana jest także kukurydza. 

W połowie tygodnia, w zależności od regionu kraju, ceny ziarna oferowane przez przetwórców z dostawą 

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1450-1650 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1250-1450 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1150-1250 PLN/t, 

- żyto paszowe – 1050-1150 PLN/t, 

- pszenżyto - 1150-1250 PLN/t, 

- owies paszowy - 800-1000 PLN/t, 

- kukurydza - 1200-1350 PLN/t. 

Podobnie jak w czerwcu br., także w lipcu br. realizowany jest znaczny eksport ubiegłorocznej kukurydzy i pszenicy 

drogą morską. Wiele wskazuje na to, iż w lipcu br. eksport pszenicy z kraju przekroczy 300 tys. ton, a wywóz 

kukurydzy może zbliżyć się do 200 tys. ton. 

W końcu tygodnia, ceny pszenicy z ubiegłorocznych zbiorów z dostawą do portów kształtowały się na następujących 

poziomach (według stanu na 15 lipca br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1700-1710 PLN/t (dostawa G/G, VII), 

- kukurydza – 1440 PLN/t (dostawa G/G, VII/VIII). 

Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna 

na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. 

Zbiór 2022 

W kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego. Największe zaawansowanie zbiorów notuje się na południowym 

zachodzie kraju, gdzie zboże to zebrano z ponad 70% areału przy średnich plonach na poziomie 60-67 dt/ha. 

Prognozowany na najbliższe dni powrót upalnej pogody wpłynie na rozpoczęcie zbiorów rzepaku na szerszą skalę. Na 

słabszych stanowiskach na południu Polski rzepak już jest koszony 

Na lepszych ziemiach zbiory powinny ruszyć około 20 lipca. Rzepak na lepszych glebach wciąż zachowuje wiele 

zielonych łuszczyn - zwłaszcza w dolnych partiach roślin. W związku z wysokimi kosztami transportu, zwiększyła się 

różnica w cenach zbóż między północą, a południem i południowo-wschodnią częścią kraju. 

Ceny za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy handlowe z dostawą przedstawiały 

się następująco (wg stanu na 12 lipca br.): 
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- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) – 1500-1650 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1200-1400 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne (72/120) – 1000-1200 PLN/t, 

- pszenżyto (68) – 1100-1250 PLN/t, 

- jęczmień (62) - 1100-1250 PLN/t, 

- kukurydza – 1250-1300 PLN/t (dostawa X-XI), 

- rzepak - 3150-3300 PLN/t (dostawa VII-VIII). 

Ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów wspiera wyraźnie osłabiający się 

złoty do głównych walut, które kształtują się następująco (wg stanu na 15 lipca br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1660-1680 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- żyto (72/120) – 1250 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- pszenżyto (68) –1340 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- owies (46) – 1170 PLN/t (dostawa GG, VIII-IX), 

- kukurydza – 1440 PLN/t (dostawa G/G, X/XI). 

Eksporterzy kupują ziarno z możliwością składowania i późniejszą dostawą do portów lub z dostawą do magazynów 

zlokalizowanych w głębi kraju, stosując odpowiednie dopłaty od powyższych poziomów cenowych. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Kiedy sprzedać zboże z tegorocznych żniw? 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 18.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Aktualnie wszyscy rolnicy zastanawiają się czy i kiedy sprzedać zboże z tegorocznych 

żniw. Obecnie ceny w skupach gwarantują jeszcze rentowność, ale kiedy pojawia się ten 

moment, że zaczynamy tracić? 

Rolnicy zdają sobie sprawę z kosztów jakie ponieśli na daną produkcję – a przynajmniej 

powinni wiedzieć. Gospodarstwa w Polsce nadal nie muszą prowadzić rachunkowości 

rolniczej ze względów podatkowych, ale dla celów decyzji zarządczych, zdecydowanie 

powinni to robić. 

Spełniając swoje ustawowe zadania, polegające na prowadzeniu analiz kosztów i 

opłacalności produkcji rolnej oraz gromadzenia i przetwarzania informacji gospodarczych, Wielkopolska Izba Rolnicza 

od ponad 20 lat prowadzi kalkulacje rolnicze, które są opracowywane na podstawie aktualnych założeń 

technologicznych i notowań cenowych w ramach programu "Złotówka". Zasadniczym celem kalkulacji jest obliczenie 

kosztów ponoszonych na uprawę jednego hektara: pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, rzepaku, buraka cukrowego 

oraz kosztów tuczu żywca wieprzowego i skonfrontowanie ich z możliwymi do osiągnięcia przychodami. Przyjęte 

technologie uprawy roślin czy żywienia zwierząt obrazują rzeczywiste rozwiązania stosowane przez większość, nie 

tylko wielkopolskich, rolników. 

- Zdajemy sobie sprawę, że nasze kalkulacje nie uwzględniają nowoczesnych technologii, ale w centrum naszego 

zainteresowania jest gospodarstwo przeciętne, nie tylko pod względem wielkości - zaznaczają Andrzej Przepióra i 

Aleksander Poznański z WIR, autorzy analizy. 

Drugą zmienną jest wysokość plonu, a tego nie można precyzyjnie przewidzieć. Plony zbóż w naszym kraju są mocno 

zróżnicowane ze względu na: jakość gleby, pogody czy też wiedzy i umiejętności rolnika. 

- Aktualnie na terenie Wielkopolski (i nie tylko) mamy do czynienia z kolejną suszą. Według informacji zebranych 

przez Biura Powiatowe WIR tegoroczne plony zbóż mogą być nieco niższe od ubiegłorocznych. Pierwsze zbiory 

jęczmienia ozimego, co prawda na to nie wskazują, gdyż uprawa to mogła się jeszcze załapać na wystarczające 

zasoby wody - podkreślają autorzy analizy WIR. 

Kolejnym istotnym czynnikiem jest oczywiście cena sprzedaży. W poprzednich „normalnych” latach ceny 

zachowywały się w miarę racjonalnie. Analizując wieloletnie trendy, zmienność cen skupu zbóż była niewielka – 

oprócz oczywiście duże wahania spekulacyjne w czasie samych żniw. Bieżący rok zdecydowanie do „normalnych” nie 

należy. Głównie ze względu na horrendalny wzrost koszów produkcji – w tym głównie nawozów. Nie można 

oczywiście zapomnieć o agresji Rosji na Ukrainę, która doprowadziła do niepewności, co do możliwości eksportu 

zboża z Ukrainy na tradycyjne rynku poza europejskie – to z kolei destabilizuje rynek. Jak przyznają zatem Andrzej 

Przepióra oraz Aleksander Poznański, ciężko przewidzieć w jakim kierunku pójdą ceny w skupach. 

Strategia sprzedaży 

W ocenie analityków WIR, w sytuacji niepewności rynkowej, znając swoje koszty produkcji, należy sobie zrobić 

analizę scenariuszy i zastanowić się nad strategiami sprzedaży. Eksperci Wielkopolskiej Izby Rolniczej przygotowali 

taką analizę na przykładzie pszenicy ozimej. Do założeń przyjęto: plon – 6 t/ha, a poziom kosztów produkcji 

wyliczono stosowanie do notowań Izby z lipca br. 

Przyjrzymy się zatem, jak kształtuje się zysk z hektara w zależności od ceny w skupach wg wyliczeń WIR: 
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Kolorem zielonym oznaczono wartości zgodnie z aktualnymi kosztami produkcji i ceną skupu, która obowiązuje 

aktualnie. 

Eksperci WIR przedstawili 3 strategie:… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/kiedy-sprzedac-zboze-z-tegorocznych-zniw,121336.html
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Yara ogranicza produkcję nawozów. Powodem jest galopujący wzrost cen gazu 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.07.2022 | 

Europejski gigant w produkcji nawozów, Yara International ASA, poinformował, że 

kryzys energetyczny zmusza go do ograniczenia produkcji i ostrzegł, że mogą nadejść 

dalsze cięcia. Yara poinformowała dzisiaj, że ograniczyła działalność kilku zakładów, 

zmniejszając moce produkcyjne o 1,3 miliona ton amoniaku i 1,7 miliona ton gotowego 

nawozu. 

Dyrektor generalny norweskiego koncernu stwierdził, że zakłady tej firmy są pod stałą 

obserwacją na wypadek konieczności dalszego obniżenia produkcji. - To nie tylko 

prawdopodobieństwo, ale realne zagrożenie – powiedział Svein Tore Holsether w 

wywiadzie dla Bloomberg TV. - Musieliśmy teraz ograniczyć kilka naszych fabryk w Europie, co miało związek ze 

znacznym wzrostem cen gazu, który zaobserwowaliśmy, począwszy od połowy czerwca i trwającym do lipca – dodał. 

Jak podaje Blommberg TV, wzrost cen gazu sprawił, że Yara zapłaciła za surowiec ponad cztery razy więcej w drugim 

kwartale niż rok wcześniej. W tej chwili płaci pięć razy więcej niż rok temu. 

Zamknij > 
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GUS podał średnią cenę pszenicy. Dzierżawcy dostaną po kieszeni 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.07.2022 | 

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźnik średniej krajowej ceny skupu 

pszenicy, który służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości 

rolne dzierżawione od Skarbu Państwa. Wysokość wskaźnika wzrosła aż o 52,5%! 

- Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514, 1270 i 1370) 

ogłasza się, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I 

półroczu 2022 r. wyniosła 153,67 zł za 1 dt – czytamy w dzisiejszym komunikacie GUS. 

Wcześniej obowiązująca średnia krajowa cena skupu pszenicy (w II półroczu 2021 r.) 

wynosiła 100,71 zł za 1 dt. To oznacza, że wskaźnik wzrósł o 52,5%. 

Zamknij > 
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UE: najważniejsze informacje z prognoz 2022/23 dla zbóż i nasion oleistych 
3trzy3.pl | Autor : KE/3trzy3.pl | 15.07.2022 |                  

Powierzchnia zasiewów roślin oleistych w UE wzrosła, natomiast produkcja zbóż jest 

niższa niż oczekiwano. 

W UE na produkcję zbóż wpływają suche warunki pogodowe w kilku regionach. W 

rezultacie, prognoza produkcji zbóż w UE jest niższa niż oczekiwano. Całkowita 

produkcja zbóż w UE ma wynieść 286,4 mln t, czyli o 2,5% mniej niż w sezonie 2021/22. 

Produkcja pszenicy miękkiej prognozowana jest na 125,0 mln t ( 3,9%), jęczmienia na 

52,2 mln t (+0,4%), a kukurydzy na 72,1 mln t ( 1,4%). 

Biorąc pod uwagę wysokie koszty paszy i oczekiwaną niższą produkcję mięsa i mleka w 

UE, prognozuje się, że popyt na paszę dla zwierząt zmniejszy się o 1,3% w 2022/23 r. do 158,8 mln t. Popyt na zboża 

do produkcji biopaliw ma się zmniejszyć o 3%. 

Oczekuje się, że eksport zbóż z UE wzrośnie o 14% w porównaniu z rokiem 2021/22, co częściowo zrównoważy 

zmniejszenie globalnego eksportu spowodowane blokadą ukraińskich portów morskich i ograniczeniami eksportu, 

które zostały wprowadzone przez niektórych eksporterów. 

Obszary upraw roślin oleistych w UE przeznaczone pod zbiory w 2022/23 r. znacznie wzrosły (7,5 % rok do roku) ze 

względu na wysokie ceny i tymczasowe odstępstwo umożliwiające zasiewy na gruntach ugorowanych. W 

szczególności najbardziej wzrosły nasadzenia słonecznika ze względu na jego niskie wymagania w zakresie wody i 

nawożenia. Prognozuje się, że produkcja nasion oleistych w UE wyniesie 32,1 mln t (+7,8 % / średnia z 5 lat), w tym 

rekordowa ilość 11,1 mln t nasion słonecznika, co pozwoli zrekompensować utratę dostaw z Ukrainy. 

7 czerwca , 2022/ Komisja Europejska/Unia Europejska. 

https://ec.europa.eu 

Zamknij > 
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Jak wspomóc rozkład słomy w dobie drogiego azotu? 
Gieldarolna.pl | Autor: Maciej Sacha | 20.07.2022 | Fot. Maciej Sacha 

W niektórych regionach Polski rozpoczęły się już żniwa, w innych trwają ostatnie 

przygotowania. Wielu z nas ma jeszcze z pewnością dylematy odnośnie 

zagospodarowania słomy, tym bardziej, że nawozy azotowe wciąż są bardzo drogie. W 

jaki sposób można wspomóc rozkład słomy. 

Rośnie w ostatnich latach świadomość odnośnie wartości nawozowej słomy i resztek 

pożniwnych. Drogie nawozy skłaniają do wykorzystania naturalnych źródeł składników 

pokarmowych i cennej materii organicznej. Często jednak nie do końca wiemy, jak się 

za to zabrać. Stosowany na słomę azot traci na popularności ze względu na wysokie 

ceny, ale nie można zapominać, że nie jest on jedynym rozwiązaniem. 

Cenna słoma 

Marginalne znaczenie ma już na szczęście sprzedawanie czy oddawanie słomy za darmo, stwarzające wrażenie 

pozbywania się problemu. Niemniej jednak, na portalach internetowych wciąż ogłaszają się rolnicy chcący się pozbyć 

słomy zbóż, nie oczekując w zamian ani pieniędzy, ani jakiejkolwiek innej materii organicznej, jak choćby 

popularnego obornika. Niestety jest to strzał w kolano i szkodzenie samemu sobie. 

Słoma i resztki pożniwne to najtańszy, najłatwiej dostępny i najprostszy do zastosowania nawóz, będący 

jednocześnie uzupełnieniem glebowej materii organicznej, a więc próchnicy. Nie musimy brać pod uwagę ceny 

zakupu, kosztów załadunku czy rozwiezienia. Jednocześnie warto mieć świadomość, że pozostawiając słomę na polu, 

wpisujemy się w przyszłościowe założenia rolnictwa węglowego. W pierwszym roku rośliny następcze wykorzystują z 

resztek pożniwnych przeciętnie 20-40% azotu, 25% fosforu i 50% potasu. 

Wartość nawozowa słomy 

W gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą często jest zbierana z pól, by później wrócić na nie w składzie 

obornika. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej korzystne, podobnie jak wymiana słomy na obornik. W tej formie 

materia organiczna zabrana z pola wraca częściowo rozłożona i wzbogacona o odchody zwierząt. Mankamentem 

przy większych odległościach mogą być natomiast koszty rozwiezienia obornika. 

W przypadku słomy rzepaku nie ma mowy o wykorzystaniu na ściółkę dla zwierząt, natomiast choć słoma rzepakowa 

uznawana jest za bardziej wartościową niż zbożowa, bywa sprzedawana jako materiał opałowy. Najczęściej jednak 

pozostawia się ją na polu, co jest najlepszym rozwiązaniem. Niektórzy zapominają jednak, że do właściwego 

wykorzystania słomy ważne jest rozdrobnienie i równomierne rozprowadzenie po powierzchni gleby. Pozostawianie 

na pokosie nie jest dobrym rozwiązaniem. 

Rozdrobnienie słomy 

Dla prawidłowego zagospodarowania słomy i resztek pożniwnych ważne jest przede wszystkim pozostawienie 

niskiego ścierniska, rozdrobnienie słomy i równomierne rozprowadzenie jej po powierzchni pola. Najlepiej zadbać o 

to już na etapie przygotowania kombajn. Warto pamiętać, że im słoma bardziej rozdrobniona, tym szybciej zachodzi 

jej mineralizacja. Przyjmuje się, że słoma najszybciej ulega mineralizacji i najłatwiej zmieszać ją z glebę, gdy ma 

długość do 4 cm. W przypadku pozostawiania słomy na polu ważne jest nie tylko dobre rozdrobnienie, ale też 

równomierne rozprowadzenie po powierzchni pole przy pomocy rozrzutnika plew. Wciąż widuje się próby mieszania 

z glebą słomy na pokosach, co nie może skończyć się dobrze. W przypadku słomy rzepaku można też wykorzystać 

mulczer lub wał nożowy, dzięki którym resztki zostaną drobno pocięte tuż nad powierzchnią gruntu. 

Dalsze kroki zależne są od przyjętego sposobu uprawy. W tradycyjnym systemie uprawy całopowierzchniowej, 

płużnej lub bezorkowej, kluczowe będzie wymieszanie słomy i resztek pożniwnych z glebą. W tym celu wykonuje się 

płytki zabieg uprawowy, najczęściej talerzowanie, na głębokość do 8-10 cm. Należy pamiętać, aby nie mieszać słomy 

z glebą zbyt głęboko, gdyż może to doprowadzić do jej rozkładu beztlenowego, który przyniesie negatywne skutki dla 

roślin uprawnych. To samo dotyczy orki – głębokie przykrywanie słomy spowoduje powstanie zbitej warstwy, która 
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utrudni podsiąk wody i rozwój systemów korzeniowych. Jeśli prowadzona będzie uprawa pasowa, słoma i resztki 

pożniwne pozostają na powierzchni gleby, tworząc mulcz, który chroni ją przed erozją. Warto też pamiętać, aby 

zabiegów uprawowych nie przeprowadzać tuż za kombajnem, a wstrzymać się kilka dni, by pozwolić wzejść 

pierwszym samosiewom, które przy okazji zostaną zniszczone, ograniczając tym samym glebowy bank nasion. 

Azot na słomę 

Bakterie naturalnie rozkładające słomę zużywają azot glebowy. Aby pobudzić je do działania i uzupełnić zasobność, 

warto zastosować na resztki pożniwne nawóz azotowy. Dobrze sprawdzają się w tej roli nawozy w formie płynnej – 

RSM, gnojowica czy gnojówka. W sytuacji rekordowo drogich nawozów azotowych na znaczeniu zyskują naturalne 

źródła tego pierwiastka. Warto zrobić rozeznanie wśród sąsiadów prowadzących produkcję zwierzęcą. Często są oni 

zainteresowani zbytem nadmiaru gnojówki czy gnojowicy, której w danym momencie nie mogą zagospodarować na 

własnych polach…. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.gieldarolna.pl/strefa-wiedzy/srodki-do-produkcji/3/jak-wspomoc-rozklad-slomy-w-dobie-drogiego-azotu,706.html
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Rząd za budową terminala na zboże w Gdańsku 
Farmer.pl | Autor : PAP | 19.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Rząd przyjął uchwałę ws. terminala produktów rolno-spożywczych w Gdańsku - 

poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Jak wskazano w komunikacie opublikowanym we wtorek na stronach KPRM, rząd 

przyjął uchwałę w sprawie terminala produktów rolno-spożywczych przedłożoną przez 

ministra infrastruktury. 

"Rada Ministrów uznaje za zasadne zlokalizowanie w Porcie Gdańsk terminala 

produktów rolno-spożywczych, w szczególności zboża. Rozwiązanie to wniesie wkład w 

zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w szczególności bezpieczeństwa żywnościowego 

Polski, a także całej społeczności międzynarodowej" - podano w komunikacie. 

Dodano, że lokalizacja terminala produktów rolno-spożywczych w Porcie Gdańsk realizuje założenia Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i będzie działać w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

żywnościowego. 

Zaznaczono, że jest to istotny element bezpieczeństwa państwa, biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną 

spowodowaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 

Zamknij > 
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Przez rok nie będzie wymagany płodozmian i utrzymywanie obszarów nieprodukcyjnych? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 19.07.2022 | Fot. screen z konferencji prasowej KE 

Już niebawem ma zapaść decyzja Komisji Europejskiej o czasowym zawieszeniu 

konieczności stosowania płodozmianu i zachowania obszarów nieprodukcyjnych w 

unijnym rolnictwie. Ma to pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego w 

Europie, m.in. w związku z wojną na Ukrainie. 

Chodzi konkretnie o zgłaszaną już wcześniej przez państwa członkowskie UE potrzebę 

derogacji w 2023 r. od obowiązku realizacji niektórych wymagań warunkowości, tj. 

norm GAEC 7 i/lub GAEC 8 w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych. 

 

- Jest bardzo silne oczekiwanie państw członkowskich, aby jednak przejściowo zastosować te derogacje w związku z 

aktualną sytuacją na rynku zbóż. Przedstawiłem już KE projekt legislacji w tej sprawie. Wydaje się, że są wszelkie 

argumenty, aby to zrobić na ten jeden rok – stwierdził po poniedziałkowym posiedzeniu unijnej Rady ds. Rolnictwa i 

Rybołówstwa Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa. 

Jaką sytuację na rynku zbóż ma na myśli komisarz Wojciechowski? Oczywiście tę związaną z wojną na Ukrainie. 

Chodzi o zapobieżenie możliwemu deficytowi zbóż na unijnym – ale nie tylko – rynku. 

A czego jeszcze brakuje, by przekonać KE do zatwierdzenia wspomnianych derogacji? 

- Musi być większość w KE aby taką decyzję przyjąć, myślę że dziś jest więcej argumentów za, niż jeszcze dwa 

tygodnie temu, bo sytuacja na Ukrainie, jeśli chodzi o zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego pogarsza się 

systematycznie. Rosja niszczy zboża w tym państwie, podpala uprawy, atakowane są magazyny żywnościowe, więc 

perspektywy jeśli chodzi o Ukrainę nie są optymistyczne. W sytuacji gdy Rosja traktuje niszczenie żywności jako 

element wojny, ja się nawet obawiam, że to za chwilę będzie nowym wyzwaniem dla nas: nie jak pomóc z importem 

zboża, ale jak pomóc w dostarczeniu zboża na Ukrainę. Oby nie – stwierdził komisarz Wojciechowski. 

W jego ocenie, w tej sytuacji tym bardziej musimy być bezpieczni żywnościowo w Europie i gotowi do takich 

dostaw…. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/przez-rok-nie-bedzie-wymagany-plodozmian-i-utrzymywanie-obszarow-nieprodukcyjnych,121362.html
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Dopłaty do zakupu nawozów: na konta rolników spłynęło 840 mln zł 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.07.2022 | 

Od 11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy do zakupu nawozów mineralnych. Do 19 

lipca ARiMR przekazała z tego tytułu na konta bankowe ponad 135 tys. rolników blisko 

840 mln zł. Pomoc będzie wypłacana sukcesywnie w lipcu i sierpniu. 

Przypomnijmy, że do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do 

nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające 

magnez. Do Agencji wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których 

oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł. 

Przypomnijmy, że pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł. Oznacza to, że nie będzie 

stosowany współczynnik korygujący. 

Dofinasowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów, nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 

2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 

2022 rok. 

Źródło: ARiMR 

Zamknij > 
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20.07.2022 Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki za rzepak 

rozpoczynają się od 2930 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 20.07.2022 | 

Dzisiejsze notowania cen skupu zbóż z tegorocznych zbiorów przyniosły obniżki 

średnich stawek za ziarno konsumpcyjne. W odstępie dwóch dni pszenica i żyto poszły 

w dół po ok. 10 zł/t, a jęczmień browarny staniał o ok. 15 zł/t. Inaczej było w przypadku 

ziarna paszowego, gdzie niektóre gatunki zyskały po kilka złotych na tonie. Podobnie jak 

na giełdach światowych, na rynku krajowym nadal pikują w dół notowania rzepaku. W 

porównaniu do poniedziałkowego zestawienia, przeciętna cena w skupach spadła o 

ponad 34 zł/t.  

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

20.07.2022 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. 

*Cena kukurydzy ze starych zbiorów 

Zamknij > 
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Krajowa Grupa Spożywcza zajmie się skupem zbóż. Na początek rolnik otrzyma 30% 

wartości ziarna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.07.2022 | 

Krajowa Grupa Spożywcza wprowadza mechanizmy skupowe, które zostały 

wypracowane w porozumieniu z rolnikami. Jak poinformował minister rolnictwa, 

Henryk Kowalczyk, rolnik otrzyma 30 proc. wartości zbiorów za przechowanie ziarna 

przez dwa miesiące, a zapłatę za 70 proc. otrzyma później po dostarczeniu całości.  

- Zapasy z jakimi wchodzimy w nowy sezon, szacowane na koniec czerwca to ok. 5 mln 

ton zbóż. Rolnicy zachowali znaczą część zboża z poprzedniego sezonu. Myślę, że 

dobrze, ponieważ drugiej półrocze może być trudniejsze – mówił Henryk Kowalczyk 

podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Dodał, że zdolności eksportowe Polski to ok. 7 

mln ton. Jak poinformował, od początku wojny do 30.06 zostało wwiezione ok. 640 tys. ton zboża z Ukrainy, 

szczególnie kukurydzy - 98%. Kowalczyk przekonywał, że jest ona reeksportowana do Europy Zachodniej. 

- Krajowa Grupa Spożywcza wprowadza mechanizmy skupowe, które zostały wypracowane w porozumieniu z 

rolnikami. Ma ona możliwości skupu bezpośredniego na ok. 360 tys. ton – mówił wicepremier. - Wczoraj Rada 

Ministrów podjęła uchwałę w sprawie wydzierżawienia wybrzeża portowego w Gdańsku, aby zwiększyć możliwości 

eksportowe – dodał. Zakomunikował, iż rolnik otrzyma 30 proc. wartości zbiorów za przechowanie ziarna, a zapłatę 

za 70 proc. otrzyma później po dostarczeniu całości. Według ministra, obecnie cena rynkowa za tonę pszenicy 

konsumpcyjnej wynosi 1400 zł. 

Minister mówił również, że w Polsce prowadzony jest skup zboża po cenach rynkowych. Firmy prywatne deklarują 

możliwości skupowe na 6 mln t., z czego 1 mln to woj. podkarpackie i lubelskie. Ponadto ok. 20 % firm nie podało 

informacji. Razem stanowi to ponad 7 mln ton. 

Zamknij > 
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Ukraina: Trzy porty czarnomorskie przygotowane na wywóz zboża. Czy ruszy eksport? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.07.2022 | 

- Zgodnie z planem eksportu ukraińskiego zboża transport będzie realizowany przez trzy 

ukraińskie porty – powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami Rustem Umerov, 

deputowany ukraińskiego parlamentu i członek ukraińskiej delegacji na negocjacje w 

Stambule. 

Eksport będzie przebiegał przez trzy porty – Odessę, Piwdennyj i Czarnomorsk, ale w 

przyszłości mamy nadzieję, że uda nam się poszerzyć ich liczbę. Należy przestrzegać 

wszystkich zaleceń marynarki wojennej i sił zbrojnych. Są bezpieczne korytarze, trasy, 

które opracowaliśmy razem z naszymi siłami zbrojnymi. Wszystkie cywilne statki 

przepłyną tymi trasami. Sprzedamy zboże każdemu, a wszystkie statki, które mogą swobodnie stosować się do tych 

zaleceń, mogą wpłynąć do naszych portów – powiedział. 

Umerow podkreślił, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie monitorowane przez grupę pod auspicjami ONZ 

w Stambule, a Rosja nie będzie miała na ten proces wpływu. - Na naszych wodach nie powinno być żadnych 

rosyjskich statków. Nie ufamy im. Nawet jeśli podpiszą porozumienie z ONZ. To kraj agresorów i dopóki nie wrócą na 

swoje granice, nie można im ufać. Do tych korytarzy opracowaliśmy mechanizm bez kontroli statków na morzu. 

Będzie tylko grupa monitorująca sprawdzająca, czy statki są wolne od jakiejkolwiek broni – wyjaśnił Umerov. 

Źródło: APK-Inform 

Zamknij > 
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Cena zbóż to jedno, a usługi to drugie. Koszenie ha kosztowało w ubiegłym roku ok. 400 

zł, teraz nawet 750 zł 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 21.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Co się dzieje na rynku zbóż? Bardzo dużo. Jak informuje Reuters, oczekuje się, że Rosja, 

Ukraina, Turcja i ONZ podpiszą w tym tygodniu porozumienie mające na celu 

wznowienie transportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. To zmieni sytuację na 

rynkach. A w Polsce trwają żniwa. Cena pszenicy owszem jest wyższa niż w ubiegłe 

żniwa, ale też o wiele więcej rolnik musi zapłacić za usługę zbioru tego ziarna. W 

ubiegłym roku „skoszenie” 1 ha kosztowało 380-400 zł, teraz ta wartość poszybowała 

do 500-750 zł. 

Trwają żniwa. Jęczmień ozimy jest już przeważnie na końcówce zbiorów, ale rzepak i 

pszenica ruszyła już na dobre. Koszone są też pierwsze plantacje żyta i pszenżyta. Ba, nawet w niektórych 

gospodarstwach rzepak udało się już zwieść do magazynów, co widać z informacji zamieszczanych w mediach 

społecznościowych. 

Żniwa 2022. Jakie ceny zbóż? 

Wiele mówi się o cenach surowców, które są niższe niż jeszcze kilka miesięcy temu, ale też wyższe niż rok wcześniej. 

Na przykład w lipcu 2021 r. tona jęczmienia w skupach wyceniana była na ok. 700 zł/t, pszenica na ok. 800 zł, a 

rzepak na ok. 2300 zł/t netto. Teraz te wartości jęczmienia to 1070-1200 zł, pszenicy 1200-1530, a rzepaku 2900-

3050 zł. 

Ale zapomina się o tym o ile wzrosły w tym sezonie koszty zużycia środków produkcji, paliwa czy teraz finalnie sam 

koszt zebrania tych płodów rolnych. Te ceny w zależności od regionu, areału przeznaczonego do zbioru, stanu 

technicznego kombajnu i wielu innych niuansów oceniane są od 500 do 750 zł za hektar. A Wy ile płacicie „za 

kombajn”? 

Poza tym, jak dowiadujemy się w skupach, podaż ziarna jest niska. Rolnicy jak mogą to magazynuję płody rolne. 

Plony rzepaku sięgają ok. 3,5 t/ha. 

Ocena rynku zbóż na świecie 

Co na giełdach? Ten tydzień przyniósł przeważnie obniżki notowań zbóż oraz roślin oleistych na giełdach 

towarowych. Dopiero wczoraj zanotowano delikatne wzrosty, kiedy to w kontrakcie z dostawą we wrześniu pszenica 

wyceniana była na Matif na 340,00 euro/t (1619 zł/t). Przypominamy, że np. 6 lipca pszenica notowana była na 1560 

zł/t, 16 czerwca na 1855 zł/t, na 17 maja (rekordowe) – 2047 zł/t, ale już 13 kwietnia – 1719 zł, 25 marca – 1650 zł, a 

23 lutego – 1266 zł/t. W okresie grudnia 2021 r. i stycznia 2022 r., poprzedzającym wybuch wojny w Ukrainie, tona 

pszenicy na Matif była wyceniana na ok. 1100 zł. 

Duże spadki dzisiaj zanotował rzepak. Ten w skupach obecnie kosztuje ok. 3000 zł/t, a na giełdzie Matif w kontrakcie 

z dostawą w sierpniu spadły wczoraj o 4,4 proc. i wyniosły 630,00 euro/t (2999) zł/t) i co ciekawe były tylko o 17,7 

proc. wyższe niż przed rokiem. 

Zdaniem Mirosława Marciniaka, analityka InfoGrain, który w cotygodniowym raporcie, ocenia sytuację rynkową, te 

ostatnie solidne przeceny na giełdach towarowych to przede wszystkim pochodna sytuacji na rynkach kapitałowych i 

surowcowych. Jego zdaniem, widmo recesji powoduje odpływ kapitału spekulacyjnego do bardziej „bezpiecznych” 

przystani. Ważny jest też fakt, że na półkuli północnej, również i w Polsce, trwają żniwa. A to czas kiedy podaż 

surowca jest większa , a tym samym ceny również spadają. Zbiory w południowych i zachodnich regionach Europy, 

mimo problemów z suszą, wstępnie zapowiadają się na nie niższe od średnich wieloletnich. 

Co się dzieje u nas? - Import ukraińskich zbóż w dalszym ciągu destabilizuje krajowy rynek. W najgorszej sytuacji 

znajdują się rolnicy z Polski południowo-wschodniej, którzy mają problemy ze zbytem ubiegłorocznych zbóż. 
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Nadmierny import wpływa także na logistykę – oprócz ogromnych wzrostów stawek transportowych, problemem 

jest znalezienie przewoźników – podawał w raporcie Mirosław Marciniak. 

Żniwa 2022. Bieżąca sytuacja w Polsce 

Ostatnio 20 lipca w resorcie rolnictwa odbyła się konferencja wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, 

o czym pialiśmy w tekście poniżej. 

Omówił on m.in. bieżącą sytuację na rynku zbóż w Polsce. Przedstawił, że w nowy sezon wchodzimy z ok. 5 mln ton 

zapasów zbóż z poprzedniego sezonu. Powiedział, że szacunkowa wielkość zbiorów w tym sezonie to ok. 32 mln ton 

zbóż, a zapotrzebowanie na zboże w Polsce wynosi ok. 20 mln ton. Dodał, że aktualne zdolności eksportowe Polski to 

ok. 7 mln ton zbóż, a od rozpoczęcia wojny w Ukrainie do 30 czerwca br. do Polski wwiezionych zostało ok. 640 tys. 

ton zbóż z Ukrainy, z czego ok. 98 proc. stanowiła kukurydza. 

Jak uzupełnił, część ukraińskiej kukurydzy została reeksportowana do Europy Zachodniej, głównie do Hiszpanii, a 

część została w Polsce. Stąd w jego opinii, lokalnie, w pobliżu granicy z Ukrainą, niektóre magazyny zbóż mogą 

obecnie być pełne. 

Czy będzie odblokowanie portów czarnomorskich? 

Ostatnio też napływają optymistyczne informacje w sprawie ewentualnego odblokowania ukraińskich portów, w 

które zaangażowała się Turcja i ONZ. Takie posunięcie całkowicie zmieniłoby sytuację na rynku. 

Jak donosi Reuters, ubezpieczyciele statków szukają kolejnych gwarancji na ukraińskim korytarzu zbożowym. Firmy 

ubezpieczeniowe mają być skłonne ubezpieczać statki płynące przez proponowany korytarz, aby wydostać ukraińskie 

zboże tylko wtedy, gdy pojawią się ustalenia dotyczące międzynarodowej eskorty marynarki wojennej i też zostanie 

przedstawiona jasna strategia radzenia sobie z minami morskimi. 

- Oczekuje się, że Rosja, Ukraina, Turcja i ONZ podpiszą w tym tygodniu porozumienie mające na celu wznowienie 

transportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Ukraińskie porty zostały zamknięte od czasu rosyjskiej inwazji w 

lutym, którą Moskwa nazywa „specjalną operacją wojskową”, a ubezpieczyciele morscy z siedzibą w Lloyd's of 

London i szerszym londyńskim rynku ubezpieczeń komercyjnych czekają na więcej gwarancji, biorąc pod uwagę 

potencjalne straty związane z każdym statkiem – czytamy na reuters.com. 

Cennik zbóż i rzepaku – lipiec 2022 r. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 21 lipca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

podstawie wywiadu telefonicznego)… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/cena-zboz-to-jedno-a-uslugi-to-drugie-koszenie-ha-kosztowalo-w-ubieglym-roku-ok-400-zl-teraz-nawet-750-zl,121427.html

