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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 4 lipca 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 518,18  Średnia cena zł/t: 1 148,00  Średnia cena zł/t: 1 163,33  Średnia cena zł/t: 1 050,00  

MIN - MAX: 1 300,00 - 1 600,00  MIN - MAX: 1 080,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 240,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 050,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 358,00  Średnia cena zł/t: 1 141,00  Średnia cena zł/t: 1 201,36  Średnia cena zł/t: 1 150,91  

MIN - MAX: 1 250,00 - 1 430,00  MIN - MAX: 860,00 - 1 250,00  MIN - MAX: 940,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 860,00 - 1 250,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 557,50  Średnia cena zł/t: 1 800,00  Średnia cena zł/t: 1 700,00  Średnia cena zł/t: 1 600,00  

MIN - MAX: 1 500,00 - 1 600,00  MIN - MAX: 1 800,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 700,00 - 1 700,00  MIN - MAX: 1 600,00 - 1 600,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 092,69  Średnia cena zł/t: 1 218,24  Średnia cena zł/l: 2,29 Średnia cena zł/kg: 6,63 

MIN - MAX: 2 850,00 - 3 500,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 350,00  MIN - MAX: 2,21 – 2,43 MIN - MAX: 6,00 – 7,20 

    
    

MATF Pszenica  
334,50 €/t 

MATF Kukurydza  
288,25 €/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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Europa musi zwiększyć produkcję zboża 
Agropolska.pl | Autor : Tomasz Więcławski PAP, (EM) | 27.06.2022 | Fot. Tytus Żmijewski 

W Europie trzeba zwiększyć własną produkcję zboża w związku z wojną w Ukrainie, w 

związku z rosyjską agresją na ten kraj - powiedział Janusz Wojciechowski, unijny 

komisarz do spraw rolnictwa. 

Polityk ocenił, że w bliskiej perspektywie nie jest zagrożone bezpieczeństwo 

żywnościowe ani Europy, ani Polski. - Dzięki naszym rolnikom, dzięki ich pracy i 

poświęceniu mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. Wyzwaniem światowym 

jest jednak to, co dzieje się w Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji - ocenił. Czytaj dalej… 

 

Region zgłasza suszę. Rolnicy chcą ogłoszenia stanu klęski 
Agropolska.pl | Autor :  (DK) | 27.06.2022 |  

Rolnicy z województwa lubuskiego, wskazując na obecny stan upraw związany z pogodą 

i brakiem opadów w newralgicznych okresach wzrostu i rozwoju roślin, domagają się 

ogłoszenia klęski suszy w regionie. 

Tamtejszy samorząd rolniczy wystąpił w tej sprawie do Henryka Kowalczyk, ministra 

rolnictwa. Wnioskuje o pilne działania, zwłaszcza że gospodarze niebawem rozpoczną 

tam żniwa. Czytaj dalej… 

 

Najwyższy czas na wprowadzenie tańszego paliwa rolniczego 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 27.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Dolnośląska Izba Rolnicza apeluje do wicepremiera Henryka Kowalczyka o 

wprowadzenie paliwa rolniczego na potrzeby wykonywanych prac w gospodarstwie. - 

Dzięki tańszemu paliwu, polscy rolnicy będą mieli szanse na uprawianie ziemi na 

podobnych zasadach, jak w krajach zachodnich należących do Unii Europejskiej - 

informuje w piśmie Ryszard Borys, prezes DIR. Drogie nośniki energii to kolejny problem 

rolników. Ostatnio pisaliśmy o apelu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych 

w sprawie gazu do suszenia zbóż i rzepaku. Czytaj dalej… 

 

Jakie informacje przyczyniły się do spadków cen na światowych giełdach towarowych? 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 27.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Powodów takiego stanu rzeczy, a więc solidnych ubiegłotygodniowych przecen na 

giełdach towarowych, było kilka. Ale spekulacje mają tutaj też swoje kluczowe 

znaczenie. Tym bardziej w sezonie, który jest tak nieprzewidywalny jak ten. 

Przypominamy, że poprzedni tydzień zakończył się notowaniami pszenicy, kukurydzy 

czy roślin oleistych na najniższych poziomach od marca. Czy to oznacza, że najwyższe 

ceny już za nami? Czytaj dalej… 
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Minister Moskwa: Pakiet Fit for 55 w całości nie jest dla nas możliwy do osiągnięcia 
Farmer.pl | Autor : PAP | 27.06.2022 | Fot. PAP/EPA/Julien Warnand 

Pakiet Fit for 55, którego celem jest ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co 

najmniej 55 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 

jest dla Polski w całości niemożliwy do osiągnięcia - powiedziała w poniedziałek w 

Luksemburgu polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, podsumowując 

spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za kwestie energetyki. Czytaj dalej… 

 

 

Trwają rozmowy dotyczące uwolnienia ukraińskich portów. Ceny zbóż nadal spadają 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.06.2022 |  

Turcja i Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) toczą rozmowy z Ukrainą i Rosją w 

celu wznowienia eksportu produktów rolnych przez ukraińskie porty Morza Czarnego. 

Dwustronne spotkanie przedstawicieli Turcji i Rosji w Moskwie „przyniosło konkretne 

rezultaty”. Tego typu doniesienia napędzają obniżki notowań zbóż na giełdzie Matif. 

Wczoraj wrześniowy kontrakt na pszenicę spadł do poziomu 350 EUR/t (dobowy spadek 

o 7,50 EUR/t). Czytaj dalej… 

 

 

Jak zwalczać spekulację na rynku nawozów? Czy ministerstwo rolnictwa ma pomysł? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.06.2022 |  

W końcu kwietnia obecny na posiedzeniu Rady Młodych Rolników, działającej przy 

Krajowej Radzie Izb Rolniczych, minister Henryk Kowalczyk, zapowiedział (jak twierdzą 

rolnicy), że cyt. „planowane jest stworzenie państwowej sieci dystrybucji nawozów na 

bazie jednej ze spółek należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), 

tak aby dystrybutorzy nie wykorzystywali sytuacji i nie manipulowali cenami”. Jest to, 

zdaniem uczestniczących w spotkaniu rolników, pomysł ministra na zwalczanie 

spekulacji nawozami, jaka podobno obecnie ma miejsce. Czytaj dalej… 

 

Susza w polu, ale w aplikacji nie. Rolnicy domagają się powołania gminnych komisji 

szacujących straty 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.06.2022 |  

Lubuska Izba Rolnicza realizując postulaty i wnioski rolników województwa lubuskiego 

dotyczące obecnego stanu plantacji roślin uprawnych związanych z sytuacją pogodową i 

brakiem opadów w newralgicznych okresach wzrostu i rozwoju roślin, wnosi o 

ogłoszenie klęski suszy na terenie województwa lubuskiego. Ponadto analizując 

Monitoring Suszy Rolniczej oraz wyniki pomiaru suszy za pośrednictwem aplikacji 

suszowej w porównaniu ze stanem upraw rolniczych bezpośrednio na polu, rolnicy 

zauważają znaczące różnice, które nie pozwalają ubiegać się rolnikom o odszkodowania 

w związku z suszą. Czytaj dalej… 
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Wzrosła podaż zbóż na rynku krajowym 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP , (EM) | 28.06.2022 | Fot. Tytus Żmijewski 

Ostatnie dni przyniosły wzrost podaży zbóż na krajowym rynku, więcej jest ofert 

sprzedaży ziarna głównie - głównie kukurydzy i pszenicy ze strony firm handlowych - 

informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Według analityków, część rolników także 

zdecydowała o uwolnieniu zapasów, ale wielu z nich, którzy ciągle mają ziarno w 

magazynach decyduje się na jego zatrzymanie na kolejny sezon. "Analizując stronę 

popytową należy zaznaczyć, iż wytwórnie pasz i młyny ostrożnie podchodzą do 

zakupów starając się dokupować ziarno na bieżąco, ale w niskich cenach" - informuje 

Izba. Czytaj dalej… 

Rekordowa powierzchnia uprawy w 2022 r. rzepaku, słonecznika, soi, kukurydzy 
Farmer.pl | Autor :  Małgorzata Tyszka| 28.06.2022 | Fot. M. Tyszka 

Od 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia dane 

dotyczące powierzchni upraw dla wybranej lokalizacji (województwo, powiat, gmina) 

lub dla całego kraju. Od 2021 r. podawane są one również dla gospodarstw poniżej 10 

ha, dlatego są one bardzo aktualne i dokładne. Sprawdzamy jakie areały mają w tym 

roku wybrane gatunki. Czy coś nas zaskoczy? Najbardziej słonecznik, powierzchnia 

wzrosła z 20 do 65 tys. ha. Dane za ARiMR (z wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich) udostępniło nam Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych. Czytaj dalej… 

Długoletnia dzierżawa gruntów rolnych będzie się odbywać na nowych zasadach 
Farmer.pl | Autor :  Agnieszka Kozłowska| 28.06.2022 | Fot. Pixabay 

Dyrektor Generalny KOWR wydał ważne zarządzenie dla dzierżawców 

długoterminowych, zwłaszcza tych, którym za chwilę kończy się umowa dzierżawy. Co 

zawiera? To ważna wiadomość dla dzierżawców gruntów rolnych Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa, którym w najbliższych czasie kończą się umowy dzierżawy. 8 

czerwca br. ukazało się zarządzenie nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR 

zmieniające Zarządzenie nr 105/2020/Z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Czytaj dalej… 

 

Izba Zbożowo-Paszowa: wzrosła podaż zbóż na rynku krajowym 
Farmer.pl | Autor : PAP | 28.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Ostatnie dni przyniosły wzrost podaży zbóż na krajowym rynku, więcej jest ofert 

sprzedaży ziarna głównie - głównie kukurydzy i pszenicy ze strony firm handlowych - 

informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Według Izby, część rolników także zdecydowała o 

uwolnieniu zapasów, ale wielu z nich, którzy ciągle mają ziarno w magazynach decyduje 

się na zatrzymanie zapasów na kolejny sezon. Analizując stronę popytową należy 

zaznaczyć, iż wytwórnie pasz i młyny ostrożnie podchodzą do zakupów starając się 

dokupować ziarno na bieżąco, ale w niskich cenach - informuje Izba. Czytaj dalej… 
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IUNG: susza najbardziej dotyka zboża jare i ozime 
Farmer.pl | Autor : PAP | 28.06.2022 | Fot. TK 

W ostatnim okresie deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył i występuje w całym 

kraju. Największy deficyt odnotowano na terenie Ziemi Lubuskiej. Susza najbardziej 

dotyka zboża jare i ozime - informuje Instytut Uprawy, Gleboznawstwa i Nawożenia 

(IUNG). "W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2022 roku 

średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego 

dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -108 mm" - 

czytamy w komunikacie IUNG. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: ile płacą za jęczmień z nowych 

zbiorów? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 29.06.2022 |  

W poniedziałek opublikowaliśmy po raz pierwszy notowania cen ziarna z nowych 

zbiorów. Dzisiejsze, drugie w tym roku kwotowanie, przyniosło poważną korektę w dół. 

Najmocniej na wartości stracił jęczmień, który w odstępie dwóch staniał o 30-40 zł/t.  

- W przypadku rynku krajowego zagrożeniem dla rolników w dalszym ciągu pozostaje 

silna konkurencja ze strony Ukrainy. I mowa nie tylko o kukurydzy, lecz także o rzepaku, 

który jest oferowany w coraz większych ilościach - czytamy w cotygodniowym raporcie 

Mirosława Marciniaka, który dostępny jest na stronie internetowej Info Grain. Czytaj 

dalej… 

 

Rolnicy mają problemy ze złożeniem wniosku o pomoc klęskową 
Agronews.com.pl | Autor : Agata Molenda | 29.06.2022 |  

Problem ze złożeniem wniosku o pomoc klęskową przez aplikację ma coraz więcej 

rolników. Aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” nie chce wygenerować wymaganych 

załączników: tj. protokołu lub kalkulacji szacowania szkód. Ta internetowa aplikacja 

ciągle sprawia problemy: nie dokładnie szacuje faktyczne skutki suszy, a teraz pojawił 

się problem z wygenerowaniem potrzebnych dokumentów – apeluje Wielkopolska Izba 

Rolnicza. Rolnicy mają problemy ze złożeniem wniosku o pomoc klęskową. Czytaj 

dalej… 

 

Pestycydy na cenzurowanym. Kto zatrzyma to szaleństwo? 
Farmer.pl | Autor : Radosław Iwański | 01.07.2022 | Fot. Farmer 

Niestety, ale to co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, staje się faktem. Kilka 

dni temu została uruchomiona w Komisji Europejskiej procedura wdrożenia prawa 

ograniczającego stosowania pestycydów, a już żądają całkowitego zakazu ich 

stosowania. Wielkimi krokami zbliża się zakaz stosowania pestycydów, całkowity zakaz, 

nie tylko redukcja ich stosowania. Daliście palec, wzięli rękę. Kolejne starcie rolników z 

lobby proekologicznym wygrali ci drudzy. Nowe prawo o redukcji użycia środków 

ochrony roślin jest już procedowane. Wojna w Ukrainie nie zatrzymała lobby 

proekologicznego. Czy ktokolwiek jest w stanie ich zatrzymać? Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Europa musi zwiększyć produkcję zboża 
Agropolska.pl | Autor : Tomasz Więcławski PAP, (EM) | 27.06.2022 | Fot. Tytus Żmijewski 

W Europie trzeba zwiększyć własną produkcję zboża w związku z wojną w Ukrainie, w 

związku z rosyjską agresją na ten kraj - powiedział Janusz Wojciechowski, unijny 

komisarz do spraw rolnictwa. 

Polityk ocenił, że w bliskiej perspektywie nie jest zagrożone bezpieczeństwo 

żywnościowe ani Europy, ani Polski. - Dzięki naszym rolnikom, dzięki ich pracy i 

poświęceniu mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. Wyzwaniem światowym 

jest jednak to, co dzieje się w Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji - ocenił. 

Mówił, że Ukraina była dotychczas bardzo dużym dostawcom zbóż, m.in. na Bliski 

Wschód i do Afryki, dlatego w jego ocenie niezwykle ważne jest wsparcie tego kraju w transporcie ziarna do miejsc 

docelowych. 

- UE musi przede wszystkim pomóc w transporcie tego zboża. Po drugie, przynajmniej okresowo w Europie trzeba 

zwiększyć własną produkcję. To się dzieje. Znosimy pewne ograniczenia związane z produkcją. Pewne obszary, które 

miały być przymusowo odłogowane, mogą być włączane do produkcji. Takie decyzje Komisja Europejska podjęła - 

wskazał komisarz Wojciechowski. 

Zamknij > 
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Region zgłasza suszę. Rolnicy chcą ogłoszenia stanu klęski 
Agropolska.pl | Autor :  (DK) | 27.06.2022 |  

Rolnicy z województwa lubuskiego, wskazując na obecny stan upraw związany z pogodą 

i brakiem opadów w newralgicznych okresach wzrostu i rozwoju roślin, domagają się 

ogłoszenia klęski suszy w regionie. 

Tamtejszy samorząd rolniczy wystąpił w tej sprawie do Henryka Kowalczyk, ministra 

rolnictwa. Wnioskuje o pilne działania, zwłaszcza że gospodarze niebawem rozpoczną 

tam żniwa. 

"Ponadto, analizując Monitoring Suszy Rolniczej oraz wyniki pomiaru suszy za 

pośrednictwem aplikacji suszowej, w porównaniu ze stanem upraw rolniczych 

bezpośrednio na polu, zauważamy znaczące różnice, które nie pozwalają ubiegać się rolnikom o odszkodowania w 

związku z suszą. Sytuacja powoduję ogromną frustrację, zważywszy na fakt, że według producentów rolnych straty 

spowodowane suszą w uprawach ozimych sięgają 50 proc., a w uprawach jarych są jeszcze większe" - wskazuje 

Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. 

Przedstawiciele LIR postulują także o powołanie gminnych komisji szacujących straty spowodowane przez suszę w 

uprawach rolnych, dzięki czemu realnie będzie można ocenić stan roślin na polach. Ostatnio w województwie 

pojawiły się okresowo intensywniejsze opady i miejscowo burze, ale w tym czasie, tuż przed żniwami, deszcz nie 

zniweluje powstałych strat, a może nawet czasem przyczynić się do ich pogłębienia. 

Zamknij > 
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Najwyższy czas na wprowadzenie tańszego paliwa rolniczego 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 27.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Dolnośląska Izba Rolnicza apeluje do wicepremiera Henryka Kowalczyka o 

wprowadzenie paliwa rolniczego na potrzeby wykonywanych prac w gospodarstwie. - 

Dzięki tańszemu paliwu, polscy rolnicy będą mieli szanse na uprawianie ziemi na 

podobnych zasadach, jak w krajach zachodnich należących do Unii Europejskiej - 

informuje w piśmie Ryszard Borys, prezes DIR. 

Drogie nośniki energii to kolejny problem rolników. 

Ostatnio pisaliśmy o apelu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w 

sprawie gazu do suszenia zbóż i rzepaku. 

Teraz Dolnośląska Izba Rolnicza apeluje o tańsze paliwo do produkcji rolniczej. 

Jak się nietrudno domyśleć, w ocenie samorządu rolniczego z Dolnego Śląska, możliwość wprowadzenia tańszego 

paliwa spowodowałaby wzrost opłacalności prowadzenia gospodarstwa rolniczego. 

- 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 płynności finansowej przez rolnika - argumentuje prezes DIR. 

Izba podkreśla, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z grudnia 2021, zwrot podatku akcyzowego za paliwo 

rolnicze wynosi 1 zł za litr oleju napędowego. Jak zaznacza prezes DIR, kwota ta ma taką samą wartość, jak miało to 

miejsce gdy cena oleju napędowego oscylowała w okolicy 5 zł za litr, natomiast na dzień dzisiejszy kwota ta wzrosła 

do 8 złotych za litr paliwa… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/najwyzszy-czas-na-wprowadzenie-tanszego-paliwa-rolniczego,120603.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  11 

Jakie informacje przyczyniły się do spadków cen na światowych giełdach towarowych? 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 27.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Powodów takiego stanu rzeczy, a więc solidnych ubiegłotygodniowych przecen na 

giełdach towarowych, było kilka. Ale spekulacje mają tutaj też swoje kluczowe 

znaczenie. Tym bardziej w sezonie, który jest tak nieprzewidywalny jak ten. 

Przypominamy, że poprzedni tydzień zakończył się notowaniami pszenicy, kukurydzy 

czy roślin oleistych na najniższych poziomach od marca. Czy to oznacza, że najwyższe 

ceny już za nami? 

Na to pytanie stara się odpowiedzieć Mirosław Marciniak, analityk InfoGrain, który raz 

w tygodniu publikuje swoje oceny rynkowe. Tym razem ponownie prym wiodły słabe 

nastroje w gospodarce światowej. 

Spekulacje na rynkach rolnych 

- Ubiegłotygodniowe spadki na giełdach towarowych to przede wszystkim reakcja funduszy na rosnące obawy o 

spowolnienie światowej gospodarki. Informacje o zbliżającej się recesji powodują, że kapitał spekulacyjny poszukuje 

„bezpiecznych przystani” – informuje w swoim raporcie Marciniak. 

Jak dodaje, krótkoterminowa poprawa pogody w USA (brak upałów) to kolejny czynnik, który zachęcił fundusze do 

realizacji zysków. 

- Nie bez znaczenia były także kolejne doniesienia medialne o możliwym odblokowaniu ukraińskich portów. 

Delegacje Rosji i Turcji zaplanowały kolejne spotkanie, tym razem z przedstawicielami Ukrainy i ONZ, mające na celu 

rozminowanie portu w Odessie i wznowienie przeładunków zbóż. W tym samym czasie rosyjskie wojska 

zbombardowały drugi pod względem wielkości port w Mikołajowie, a w miniony weekend dokonały licznych 

bombardowań (także z terenu Białorusi). Bomby spadły m.in. na Kijów i okolice Lwowa – czytamy w raporcie 

InfoGrain. 

Dla cen surowców rolnych ważna będzie wielkość zbiorów 

W ocenie Mirosława Marciniaka, fundamenty nie uległy jednak istotnej zmianie. - Najbliższe tygodnie dadzą 

odpowiedź na pytanie o wysokość plonów pszenicy w USA, UE oraz w regionie Morza Czarnego. Pierwsze informacje 

nie napawają optymizmem – podaje dalej… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/jakie-informacje-przyczynily-sie-do-spadkow-cen-na-swiatowych-gieldach-towarowych,120597.html
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Minister Moskwa: Pakiet Fit for 55 w całości nie jest dla nas możliwy do osiągnięcia 
Farmer.pl | Autor : PAP | 27.06.2022 | Fot. PAP/EPA/Julien Warnand 

Pakiet Fit for 55, którego celem jest ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co 

najmniej 55 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 

jest dla Polski w całości niemożliwy do osiągnięcia - powiedziała w poniedziałek w 

Luksemburgu polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, podsumowując 

spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za kwestie energetyki. 

- Prace nad pakietem Fit for 55, który w całości jest dla nas bardzo wymagający, trudny, 

a wręcz niemożliwy do osiągnięcia, trwają. (...) Ostatnie miesiące to był ogromny 

wysiłek dla nas, żeby wytłumaczyć polski system ciepłownictwa, czyli ciepłownictwo 

systemowe, w którym mamy ponad 40 proc. społeczeństwa. To co jest na dzisiaj osiągnieciem i ważnym elementem 

do podtrzymania w kolejnych pracach, to zrozumienie dla naszego ciepłownictwa i jednocześnie wykluczenie 

ciepłownictwa z obowiązkowych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii - oświadczyła Anna Moskwa. 

Poinformowała też, że we wtorek podczas Rady w formacie ministrów ds. środowiska tematem dyskusji będzie 

unijny system uprawnień do handlu emisjami. "Jest to dyskusja niezwykle dla nas istotna i najważniejsza na dziś. 

Widzimy światło w tunelu, możliwość wprowadzenia mechanizmu kontroli ETS. Na dziś jest on praktycznie 

niemożliwy. (...) Istnieje minimalna szansa na reformę ETS. Będziemy też podnosić po raz kolejny wniosek o 

zawieszenie ETS, korzystając też z tej dyskusji" - zapowiedziała polska minister. 

Relacjonowała, że w poniedziałek nie zabrakło rozmowy o tym, jak państwa zachowują się w sytuacji ograniczeń 

związanych z wojną na Ukrainie. 

- Zaraportowaliśmy dzisiaj pełne magazyny w Polsce i z zadowoleniem przyjęliśmy regulacje o obowiązku 

magazynowania. W całej Unii został wreszcie wprowadzony obowiązek magazynowania do 80 proc. przed 

rozpoczęciem sezonu, który postulowaliśmy od lat… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/fakty/unia-europejska/minister-moskwa-pakiet-fit-for-55-w-calosci-nie-jest-dla-nas-mozliwy-do-osiagniecia,120626.html
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Trwają rozmowy dotyczące uwolnienia ukraińskich portów. Ceny zbóż nadal spadają 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.06.2022 |  

Turcja i Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) toczą rozmowy z Ukrainą i Rosją w 

celu wznowienia eksportu produktów rolnych przez ukraińskie porty Morza Czarnego. 

Dwustronne spotkanie przedstawicieli Turcji i Rosji w Moskwie „przyniosło konkretne 

rezultaty”. Tego typu doniesienia napędzają obniżki notowań zbóż na giełdzie Matif. 

Wczoraj wrześniowy kontrakt na pszenicę spadł do poziomu 350 EUR/t (dobowy spadek 

o 7,50 EUR/t).  

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony w Moskwie, obie strony zgodziły się jedynie 

na kontynuowanie negocjacji w sprawie bezpiecznej trasy tranzytowej na Morzu 

Czarnym jako warunku wstępnego dla eksportu zboża z Ukrainy. Poruszenie wywołało jednak to, że niedługo po 

rozmowach obu delegacji z ukraińskiego portu Mariupol wypłynął turecki frachtowiec. Ukraińskie Ministerstwo 

Obrony dało jednak do zrozumienia, że nie osiągnięto jeszcze żadnych konkretnych porozumień między Kijowem, 

ONZ, Moskwą i Ankarą w sprawie otwarcia portów czarnomorskich. W rzeczywistości czterostronne negocjacje 

jeszcze się nie odbyły. 

Rzecznik moskiewskiego resortu obrony z zadowoleniem przyjął wysiłki sekretarza generalnego ONZ Antonio 

Guterresa, ale powtórzył, że ukraińskie kwestie bezpieczeństwa wokół portów morskich i możliwych szlaków 

tranzytowych będą wymagały wyjaśnienia, jeśli ma nastąpić znaczący postęp we wznowieniu 

Ukraińska Rada Rolnicza (VAR) podchodzi do tego tematu z umiarkowanym optymizmem. Wiceprzewodniczący 

stowarzyszenia Denis Marczuk dał jasno do zrozumienia, że Rosji nie ufa. Istnieje jednak relacja zaufania między 

przywódcami Ukrainy i Turcji. W tym zakresie istnieje szansa na osiągnięcie porozumienia w sprawie otwarcia 

portów. 

 Zamknięcie poniedziałkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 27.06.2022 (za eWGT): 

 

Zamknij > 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  14 

Jak zwalczać spekulację na rynku nawozów? Czy ministerstwo rolnictwa ma pomysł? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.06.2022 |  

W końcu kwietnia obecny na posiedzeniu Rady Młodych Rolników, działającej przy 

Krajowej Radzie Izb Rolniczych, minister Henryk Kowalczyk, zapowiedział (jak twierdzą 

rolnicy), że cyt. „planowane jest stworzenie państwowej sieci dystrybucji nawozów na 

bazie jednej ze spółek należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), 

tak aby dystrybutorzy nie wykorzystywali sytuacji i nie manipulowali cenami”. Jest to, 

zdaniem uczestniczących w spotkaniu rolników, pomysł ministra na zwalczanie 

spekulacji nawozami, jaka podobno obecnie ma miejsce. 

W związku z powyższym posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Niedziela oraz jej 

klubowy kolega Kazimierz Plocke zwrócili się z prośbą o precyzyjną odpowiedź na szereg pytań.  - Która ze spółek 

nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) została wyznaczona do stworzenia państwowej 

sieci dystrybucji nawozów? Kiedy powstanie państwowa sieć dystrybucji nawozów? Ile środków planuje się 

przeznaczyć na stworzenie państwowej sieci dystrybucji nawozów? Skąd będą pochodziły środki na stworzenie i 

działalność tej sieci? Jeśli ma to być „sieć dystrybucji nawozów”, to ile punktów dystrybucyjnych przewiduje się 

docelowo w ramach całej sieci? Kiedy można się spodziewać pierwszych transakcji w ramach działalności 

państwowej sieci dystrybucji nawozów? – pytał w interpelacji poselski duet. 

- Żadna ze spółek, w których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (powoływany dalej jako „KOWR”), wykonuje 

uprawnienia właścicielskie, nie jest aktualnie zaangażowana w działania, służące realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na utworzeniu państwowej sieci dystrybucji nawozów w celu wskazanym w tej interpelacji. Pragnę 

również podkreślić, że żadna z ww. spółek nie planuje obecnie podjęcia wskazanej w interpelacji działalności – 

poinformował wiceminister rolnictwa, Rafał Romanowski. 

Zamknij > 
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Susza w polu, ale w aplikacji nie. Rolnicy domagają się powołania gminnych komisji 

szacujących straty 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.06.2022 |  

Lubuska Izba Rolnicza realizując postulaty i wnioski rolników województwa lubuskiego 

dotyczące obecnego stanu plantacji roślin uprawnych związanych z sytuacją pogodową i 

brakiem opadów w newralgicznych okresach wzrostu i rozwoju roślin, wnosi o 

ogłoszenie klęski suszy na terenie województwa lubuskiego. 

Ponadto analizując Monitoring Suszy Rolniczej oraz wyniki pomiaru suszy za 

pośrednictwem aplikacji suszowej w porównaniu ze stanem upraw rolniczych 

bezpośrednio na polu, rolnicy zauważają znaczące różnice, które nie pozwalają ubiegać 

się rolnikom o odszkodowania w związku z suszą. Sytuacja ta powoduję ogromną 

frustrację zważywszy na fakt, iż według producentów rolnych straty spowodowane suszą w uprawach ozimych 

sięgają 50%, a w uprawach jarych są jeszcze większe. 

Rolnicy postulują także o powołanie gminnych komisji szacujących straty spowodowane przez suszę w uprawach 

rolnych, dzięki czemu realnie będzie można ocenić stan roślin znajdujących się na polach. W ostatnim okresie w 

województwie lubuskim pojawiły się okresowo intensywniejsze opady i miejscowe burze, jednakże w tym czasie, tuż 

przed żniwami, deszcz nie zniweluje powstałych strat, a jedynie może przyczynić się do ich pogłębienia. 

- Przychylając się do wniosków rolników, Lubuska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą o pilne podjęcie działań w tej 

sprawie, tym bardziej, że w województwie lubuskim rolnicy będą niebawem rozpoczynać żniwa – czytamy w piśmie 

prezesa LIR, Stanisława Myśliwca, które zostało skierowane m.in. do wojewody lubuskiego. 

Zamknij > 
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Wzrosła podaż zbóż na rynku krajowym 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP , (EM) | 28.06.2022 | Fot. Tytus Żmijewski 

Ostatnie dni przyniosły wzrost podaży zbóż na krajowym rynku, więcej jest ofert 

sprzedaży ziarna głównie - głównie kukurydzy i pszenicy ze strony firm handlowych - 

informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

Według analityków, część rolników także zdecydowała o uwolnieniu zapasów, ale wielu 

z nich, którzy ciągle mają ziarno w magazynach decyduje się na jego zatrzymanie na 

kolejny sezon. 

"Analizując stronę popytową należy zaznaczyć, iż wytwórnie pasz i młyny ostrożnie 

podchodzą do zakupów starając się dokupować ziarno na bieżąco, ale w niskich cenach" 

- informuje Izba. Dodano, że w bieżącym tygodniu wzrosły także zakupy ziarna pszenicy i kukurydzy przez 

eksporterów. 

Eksperci zaznaczają, że do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, która wywiera presję na 

ceny krajowej. W okresie marzec-kwiecień import tego ziarna wyniósł ok. 335 tys. ton, z tego ponad 280 tys. ton 

sprowadzono z Ukrainy. W połowie tygodnia, cena kukurydzy zza wschodniej granicy w terminalu w woj. 

świętokrzyskim wyniosła po przeładunku około 290 USD/t. 

W połowie ubiegłego tygodnia, ceny pszenicy konsumpcyjnej (z dostawą) wynosiła 1500-1650 zł/t; pszenicy paszowej 

1380-1450 zł /t; żyta konsumpcyjnego 1300-1340 zł/t, pszenżyta 1320-1400 zł/t; jęczmienia paszowego 1270-1300 

zł/t; kukurydzy 1300-1400 zł/t; rzepaku 3300-3500 zł/t. 

W pierwszych 10 miesiącach (lipiec-kwiecień) sezonu 2021/22 eksport zbóż ogółem z kraju wyniósł ponad 6 mln 273 

tys. ton (pszenicy ponad 2 mln 171 tys. ton, kukurydzy 2 mln 472 tys. ton) wobec 8 mln 019 tys. ton w tym samym 

okresie poprzedniego sezonu. 

Według IZ-P w portach Gdańsk i Gdynia nadal trwają wzmożone załadunki kukurydzy na statki. Notuje się wyraźne 

ożywienie w załadunkach pszenicy, które w czerwcu drogą morską zapewne przekroczą 200 tys. ton. W kończącym 

się sezonie łączne wysyłki pszenicy wyniosą około 2,7 mln ton i będzie o 1,4 mln ton niższe niż w poprzednim. 

Wyraźnie większy będzie natomiast eksport kukurydzy, który wyniesie 2,8- 2,9 mln ton wobec 1,9 mln ton rok 

wcześniej. 

Na giełdzie Matif ceny pszenicy spadły do najniższego poziomu od początku marca. Trwające zbiory pszenicy ozimej 

w USA i we Francji wywołują presję podażową na rynku. 24 czerwca stawka w kontrakcie wrześniowym wyniosła 

357,25 euro/t i była o 8,8 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym spadła o 9,0 proc. do 350,25 

euro/t. Najwyższą cenę tego zboża odnotowano 15 maja - 438,25 euro/t. Tuż przed rosyjską agresją na Ukrainę (23 

lutego) pszenica kosztowała 294 euro/t. 

Zamknij > 
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Rekordowa powierzchnia uprawy w 2022 r. rzepaku, słonecznika, soi, kukurydzy 
Farmer.pl | Autor :  Małgorzata Tyszka| 28.06.2022 | Fot. M. Tyszka 

Od 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia dane 

dotyczące powierzchni upraw dla wybranej lokalizacji (województwo, powiat, gmina) 

lub dla całego kraju. Od 2021 r. podawane są one również dla gospodarstw poniżej 10 

ha, dlatego są one bardzo aktualne i dokładne. Sprawdzamy jakie areały mają w tym 

roku wybrane gatunki. Czy coś nas zaskoczy? Najbardziej słonecznik, powierzchnia 

wzrosła z 20 do 65 tys. ha. Dane za ARiMR (z wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich) udostępniło nam Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych. Jest tam kilka zaskoczeń, których wcześniej się nie spodziewaliśmy. Na 

przykład pod zbiory 2022 r. powierzchnia obsiana rzepakiem to ponad 1,080 mln ha, w 

tym rzepak ozimy: 1,057 mln ha i jary: 22,8 tys. ha. W ubiegłym roku było to w sumie ponad 990 tys. ha. 

Jaka powierzchnia uprawy soi i słonecznika w 2022 r.? Okazuje się, że te dwa gatunki również odnotowały rekord. W 

2022 r. według ARiMR areał uprawy soi wyniósł 48194 ha (w roku 2021 – 25547 ha), a słonecznika – 64771 ha (w 

2021 – 19518 ha). To są gigantyczne wzrosty, które chyba moża tłumaczyć skutkiem wojny w Ukrainie. 

Jaka powierzchnia uprawy kukurydzy w 2022 r.? Ten gatunek również zaskoczył. Rekord padł, ale chyba „chrapka” 

była na więcej. Po ubiegłorocznym rekordzie, który Agencja oceniła na 1,73 mln ha, teraz spodziewano się jeszcze 

wyższego wyniku. Tym bardziej, że sprzedaż materiału siewnego ruszyła bardzo szybko, bo już z chwilą zbiorów 

kukurydzy ziarnowej. Pogoda też sprzyjała kukurydzy. Była chłodna wiosna, a niepewność związana z Ukrainą mogła 

tę sytuację potęgować. Jeszcze wiosną mówiło się, że uprawa kukurydzy w tym roku może przekroczyć magiczną 

liczbę 2 mln ha. Tak się nie stało, ale wynik ponownie jest rekordowy i wyższy od ubiegłorocznego. Jak wynika z 

danych ARiMR, w 2022 r. powierzchnia uprawy kukurydzy wyniosła 1,86 mln ha (do tego trzeba jeszcze doliczyć 

kukurydzę cukrową). To kolejny rekord i bardzo wysoki wynik. 

Jaka powierzchnia roślin bobowatych w 2022 r.? Poniżej przedstawiamy za ARiMR najnowsze zestawienie dotyczące 

areału uprawy wybranych gatunków roślin wysokobiałkowych w 2022 r. Tzw. polskie białko zgodnie z 

przewidywaniami zwykle zwiększyło swoje powierzchnie, ale nieznacznie: 

- łubin biały – 16254 ha (2021: 15130 ha), 

- łubin wąskolistny – 161138 ha (2021: 153799 ha), 

- łubin żółty – 17606 ha (2021: 19704 ha), 

- bobik – 34805 ha (2021: 37373 ha), 

- groch – 97100 ha (2021: 95571 ha). 

Jaka powierzchnia ziemniaka i buraka cukrowego w 2022 r.? 

Według ARiMR areał uprawy gatunków okopowych się zmniejszył w stosunku do roku 2021: 

- ziemniak – 181914 ha (2021: 203839 ha), 

- burak cukrowy – 222131 ha (2021: 247273 ha). 

Jaka powierzchnia zbóż w 2022 r.? 

Według ARiMR, wielkość upraw zbóż wynosi pod zbiory 2022 r.:.. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Długoletnia dzierżawa gruntów rolnych będzie się odbywać na nowych zasadach 
Farmer.pl | Autor :  Agnieszka Kozłowska| 28.06.2022 | Fot. Pixabay 

Dyrektor Generalny KOWR wydał ważne zarządzenie dla dzierżawców 

długoterminowych, zwłaszcza tych, którym za chwilę kończy się umowa dzierżawy. Co 

zawiera? 

To ważna wiadomość dla dzierżawców gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa, którym w najbliższych czasie kończą się umowy dzierżawy. 

8 czerwca br. ukazało się zarządzenie nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR 

zmieniające Zarządzenie nr 105/2020/Z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  

Wg tych przepisów długoletnia dzierżawa gruntów rolnych, a konkretnie jej przedłużanie, będzie się odbywać na 

nowych zasadach. 

Dotychczas było tak: 

„Umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 1 rok - nie są przedłużane, chyba że z analizy wniosku 

dzierżawcy wynika, że wcześniejsze przedłużenie umowy jest uzasadnione gospodarczo, np. jeśli dzierżawca 

uczestniczy lub zamierza przystąpić do realizacji programów pomocowych współfinansowanych lub finansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Europejskiego Funduszu 

Rybackiego). 

Umowa dzierżawy może być przedłużona na poniżej podany okres (z uwzględnieniem okresu pozostającego do 

wygaśnięcia umowy): 

1) o okres od 5 do 15 lat – jeżeli dzierżawcą nieruchomości jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w 

rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, albo osoba nie mająca więcej niż 40 lat, jeśli nie spełnia 

wyłącznie wymogu dotyczącego 5-letniego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

2) o okres od 5 do 8 lat – jeżeli dzierżawcą nieruchomości nie jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w 

rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Okresy te nie dotyczą spółek hodowli roślin i zwierząt uznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 

strategiczne dla gospodarki narodowej." 

Nowe przepisy stanowią: 

„Umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 24 miesiące - nie są przedłużane, chyba że z analizy 

wniosku dzierżawcy wynika, że wcześniejsze przedłużenie umowy jest uzasadnione gospodarczo, np. jeśli dzierżawca 

uczestniczy lub zamierza przystąpić do realizacji programów pomocowych współfinansowanych lub finansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Europejskiego Funduszu 

Rybackiego). 

Umowa dzierżawy może być przedłużona na okres od 8 lat do 12 lat 

(z uwzględnieniem okresu pozostającego do wygaśnięcia umowy). Okresy te nie dotyczą spółek hodowli roślin i 

zwierząt uznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za strategiczne dla gospodarki narodowej… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Izba Zbożowo-Paszowa: wzrosła podaż zbóż na rynku krajowym 
Farmer.pl | Autor : PAP | 28.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Ostatnie dni przyniosły wzrost podaży zbóż na krajowym rynku, więcej jest ofert 

sprzedaży ziarna głównie - głównie kukurydzy i pszenicy ze strony firm handlowych - 

informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

Według Izby, część rolników także zdecydowała o uwolnieniu zapasów, ale wielu z nich, 

którzy ciągle mają ziarno w magazynach decyduje się na zatrzymanie zapasów na 

kolejny sezon. 

Analizując stronę popytową należy zaznaczyć, iż wytwórnie pasz i młyny ostrożnie 

podchodzą do zakupów starając się dokupować ziarno na bieżąco, ale w niskich cenach 

- informuje Izba. 

Dodano, że w bieżącym tygodniu wzrosły także zakupy ziarna pszenicy i kukurydzy przez eksporterów. 

Ukraińska kukurydza wywiera presję cenową 

Izba zaznacza, że do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, która wywiera presję na ceny 

krajowej kukurydzy. W okresie marzec-kwiecień br., import kukurydzy do kraju wyniósł ok. 335 tys. ton, z tego ponad 

280 tys. ton sprowadzono z Ukrainy. W połowie tygodnia, cena ukraińskiej kukurydzy w terminalu w woj. 

świętokrzyskim kształtowała się po przeładunku na poziomie około 290 USD/t. 

W połowie ubiegłego tygodnia, ceny pszenicy konsumpcyjnej (z dostawą) wynosiła- 1500-1650 zł/t; pszenicy 

paszowej - 1380-1450 zł /t; żyta konsumpcyjnego - 1300-1340 zł/t, pszenżyta - 1320-1400 zł/t; jęczmienia paszowego 

- 1270-1300 zł/t; kukurydzy - 1300-1400 zł/t; rzepaku - 3300-3500 zł/t. W pierwszych 10 miesiącach bieżącego 

sezonu 2021/22 (lipiec-kwiecień), eksport zbóż ogółem z kraju wyniósł ponad 6 mln 273 tys. ton wobec 8 mln 019 

tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł 

ponad 2 mln 171 tys. ton, kukurydzy - 2 mln 472 tys. ton.- poinformowała Izba.  

W portach trwa wzmożony załadunek zbóż 

Według IZ-P, w portach Gdańsk i Gdynia w dalszym ciągu trwają wzmożone załadunki kukurydzy na statki. W portach 

notuje się wyraźne ożywienie w załadunkach pszenicy na eksport, które w czerwcu br. drogą morską zapewne 

przekroczą 200 tys. ton. W kończącym się sezonie 2021/22 (lipiec-czerwiec), łączny eksport pszenicy z kraju wyniesie 

około 2,7 mln ton i będzie o 1,4 mln ton mniejszy niż w sezonie poprzednim. 

Eksport kukurydzy wzrośnie 

Wyraźnie większy będzie natomiast eksport kukurydzy, który wyniesie 2,8- 2,9 mln ton wobec 1,9 mln ton 

wyeksportowanych w sezonie poprzednim. W porównaniu do cen sprzed tygodnia, ceny zbóż ze zbiorów 2021 roku 

dostawą do portów wyraźnie osłabły. Za pszenicę konsumpcyjną płacono (wg stanu na 24 czerwca br.) 250) - 1720-

1730 zł/t z dostawą w lipcu, a za kukurydzę - 1380-1390 zł (dostawa, VII/VIII). 

W poprzednim tygodniu notowania pszenicy na giełdzie w Chicago wyraźnie osłabły, do najniższego poziomu od 

początku marca br. Według analityków IZ-P i firmy Spark, "szybko postępujące zbiory pszenicy ozimej za oceanem 

oraz obawy o globalne spowolnienie gospodarcze wywierają presję na ceny pszenicy na giełdach w USA". W piątek 

(24/06) cena pszenicy w kontrakcie lipcowym 2022 na giełdzie w Chicago wyniosła 339,36 USD/t i była o 10,7 proc. 

niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2022 spadła o 10,5 proc. i wyniosła 344,07 USD/t… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/izba-zbozowo-paszowa-wzrosla-podaz-zboz-na-rynku-krajowym,120651.html
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IUNG: susza najbardziej dotyka zboża jare i ozime 
Farmer.pl | Autor : PAP | 28.06.2022 | Fot. TK 

W ostatnim okresie deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył i występuje w całym 

kraju. Największy deficyt odnotowano na terenie Ziemi Lubuskiej. Susza najbardziej 

dotyka zboża jare i ozime - informuje Instytut Uprawy, Gleboznawstwa i Nawożenia 

(IUNG). 

"W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2022 roku średnia 

wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana 

jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -108 mm" - czytamy w 

komunikacie IUNG. 

Niedobór wody dla roślin uprawnych występuje w całym kraju, najbardziej sucho jest w zachodniej i wschodniej 

części kraju. Najmniejszy deficyt jest w środkowym pasie Polski ciągnącym się od Mazur po Tatry. 

"W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w czwartym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie 

suszy rolniczej na terytorium Polski" - napiał IUNG w raporcie. Susza obejmuje 15 województw z wyjątkiem 

województwa śląskiego. 

Susza występowała w jedenastu uprawach: zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i 

rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy, drzew owocowych. 

W czwartym okresie raportowania od 20 kwietnia do 20 czerwca 2022 r. największy zasięg suszy rolniczej 

występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 891 gminach (35,97 proc. gmin Polski), w 

stosunku do poprzedniego raportu susza zwiększyła się o ponad 4 punktu procentowego. 

IUNG przypomina, że zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich "suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 

dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla 

poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb". A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie 

stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20 proc. w skali gminy w 

stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: ile płacą za jęczmień z nowych 

zbiorów? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 29.06.2022 |  

W poniedziałek opublikowaliśmy po raz pierwszy notowania cen ziarna z nowych 

zbiorów. Dzisiejsze, drugie w tym roku kwotowanie, przyniosło poważną korektę w dół. 

Najmocniej na wartości stracił jęczmień, który w odstępie dwóch staniał o 30-40 zł/t.  

- W przypadku rynku krajowego zagrożeniem dla rolników w dalszym ciągu pozostaje 

silna konkurencja ze strony Ukrainy. I mowa nie tylko o kukurydzy, lecz także o rzepaku, 

który jest oferowany w coraz większych ilościach - czytamy w cotygodniowym raporcie 

Mirosława Marciniaka, który dostępny jest na stronie internetowej Info Grain - kliknij.  

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

29.06.2022 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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Rolnicy mają problemy ze złożeniem wniosku o pomoc klęskową 
Agronews.com.pl | Autor : Agata Molenda | 29.06.2022 |  

Problem ze złożeniem wniosku o pomoc klęskową przez aplikację ma coraz więcej 

rolników. Aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” nie chce wygenerować wymaganych 

załączników: tj. protokołu lub kalkulacji szacowania szkód. Ta internetowa aplikacja 

ciągle sprawia problemy: nie dokładnie szacuje faktyczne skutki suszy, a teraz pojawił 

się problem z wygenerowaniem potrzebnych dokumentów – apeluje Wielkopolska Izba 

Rolnicza. 

Rolnicy mają problemy ze złożeniem wniosku o pomoc klęskową 

Wielkopolska Izba Rolnicza interweniowała już w tej sprawie do Wicepremiera i 

jednocześnie Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka – pismo w tej sprawie znajdziesz tutaj. 

Zwrócono się również o wydłużenie terminu naboru wniosków. Początkowo zakładano, że nabór ruszy z dniem 16 

maja, jednak tak się nie stało bo nabór rozpoczął się z miesięcznym opóźnieniem. Kiedy rolnicy zaczęli kompletować 

dokumenty, aby złożyć wniosek, to się okazało, że aplikacja nie działa jak powinna, bo nie można wydrukować 

potrzebnych dokumentów 

ARiMR uspokaja 

Co prawda, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uspokaja i mówi, że dokumenty można dostarczyć 

później, a z problemem należy się zgłosić do Wojewody. 

Jak już podawała WIR na swojej stronie internetowej – niektórzy rolnicy nie mogli złożyć wniosku o oszacowanie 

szkód spowodowanych przez suszę w 2021 r., z uwagi na komunikat o przerwie serwisowej mającej trwać do 16 

października ub. roku, co skutecznie uniemożliwiło złożenie wniosku drogą elektroniczną. Są też przypadki, gdy rolnik 

wysłał wniosek, a przy próbie wygenerowania protokołu i szczegółowej kalkulacji w aplikacji zapisana jest tylko 

wersja robocza. Aplikacja ciągle wymaga dopracowania i udoskonalenia. 

W województwie wielkopolskim wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę złożono w sumie 

niespełna 9 999,  z czego w całym województwie ilość gospodarstw, w których wartość szkód spowodowanych  suszą 

rolniczą przekroczyła 30% średniej rocznej produkcji rolnej wyniosła –  82 z czego  najwięcej  w powiatach  

gnieźnieńskim – 23, czarnkowsko – trzcianeckim – 12, poznańskim – 12, w pozostałych pojedyncze gospodarstwa lub 

kilka. 

M. Ceglarek 

WIR 

Zamknij > 
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Pestycydy na cenzurowanym. Kto zatrzyma to szaleństwo? 
Farmer.pl | Autor : Radosław Iwański | 01.07.2022 | Fot. Farmer 

Niestety, ale to co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, staje się faktem. Kilka 

dni temu została uruchomiona w Komisji Europejskiej procedura wdrożenia prawa 

ograniczającego stosowania pestycydów, a już żądają całkowitego zakazu ich 

stosowania. 

• Wielkimi krokami zbliża się zakaz stosowania pestycydów, całkowity zakaz, nie tylko 

redukcja ich stosowania. Daliście palec, wzięli rękę.  

• Kolejne starcie rolników z lobby proekologicznym wygrali ci drudzy. Nowe prawo o 

redukcji użycia środków ochrony roślin jest już procedowane.  

• Wojna w Ukrainie nie zatrzymała lobby proekologicznego. Czy ktokolwiek jest w stanie ich zatrzymać? 

Długo nie trzeba było czekać, a cała sprawa wygląda na wcześniej ukartowaną. Kilka dni po tym, jak Komisja 

Europejska za sprawą jej wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa ogłosiła chęć redukcji stosowania pestycydów 

o połowę do 2030 r., mamy do czynienia z kolejną ofensywą organizacji proekologicznych. Już nie mówią oni o 

zaostrzeniu prawa pestycydowego, żądają całkowitego ich zakazu stosowania. Czy ktoś jest w stanie zatrzymać 

szaleństwo wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, który z tymi organizacjami idzie pod rękę?  

Kolejne żądania 

Od lat, ci którzy z rolnictwem nie mają nic wspólnego dzielą i rządzą. Podkreślają, że od 30 lat chcą uwolnić Europę 

prowadząc kampanię #PesticideFreeEurope. To są różne organizacje, rolnikom zupełnie nieznane zrzeszone w PAN 

Europe, czyli Pesticide Action Network. I to właśnie oni mówią, co mogą rolnicy, a czego nie mogą i jak mają 

produkować żywność za niespełna dekadę. Po tym jak Frans Timmermans, za plecami Janusza Wojciechowskiego 

uruchomił procedurą wdrożenia nowego prawa pestycydowego w UE, zwrócili się do niego o wprowadzenie dalszych 

restrykcji dla rolników. 

Te organizacje wraz Timmeramsem działają według zasady „daj palec, a wezmą całą rękę”. Skoro udało się im złapać 

pierwszy przyczółek w Komisji Europejskiej w powyższej kwestii, to od razu poszli po całą pulę. Timmermans 

uruchomienie procedury prawnej ogłosił 22 czerwca br., i już tego samego dnia pojawiło się kolejne żądanie ze 

strony proekologów. 

Uwaga, teraz będzie kilka zdań dla ludzi o mocnych nerwach. PAN Europe uważa, że 50% redukcja pestycydów z 

perspektywy agronomicznej nie jest ambitnym celem. Tak, tak, też nie dowierzałem, gdy zapoznałem się z ich 

pismem kierowanym do wiceprzewodniczącego Timmermansa. Kolejna uwaga, bo to co dalej w nim przeczytałem 

przyprawia o palpitacje serca: „wiedza naukowa i empiryczna pokazuje, że konwencjonalni rolnicy mogą osiągnąć 

cele redukcji zużycia środków ochrony roślin poprzez drobne zmiany w praktykach, bez redukcji plonów”. W związku 

z tym, PAN Europe opowiada się za prawdziwym przejściem w kierunku agroekologii, z 80% redukcją pestycydów do 

2030 r. i 100% do 2035 r., jako realistyczny cel. A co byśmy, my rolnicy i konsumenci z tego mieli? „Przyniosłoby to 

korzyści długoterminowej stabilności rolników, odbudowanie bioróżnorodności i ochronę zdrowia obywateli”. 

Potrzeba ingerencji siły wyższej? 

Jak widać, papier wszystko przyjmie i z takiego założenia wychodzą ci, którzy z rolnictwem mają niewiele wspólnego. 

Wprawdzie podają, że wspierają także bezpieczne, zrównoważone metody zwalczania szkodników, jednakże trudno 

na ich stronie internetowej znaleźć takowe, nie wspominając o agrotechnicznych zaleceniach. PAN Europe 

zobowiązało się do znacznego ograniczenia stosowania pestycydów w całej Europie i to jest ich dla nich warunek 

wstępny poprawy zdrowia publicznego. Tak określali siebie, bo to co można wyczytać na ich stronie internetowej już 

się zdezaktualizowało, bo to jest już nie wstępny warunek, a ostateczny. 

Zacytuje jeszcze jeden wers z ich pisma, w myśl zasady – wroga, żeby zniszczyć, najpierw trzeba dobrze go poznać. 

„Wizją PAN Europe jest świat, w którym wysoka produktywność rolna jest osiągana dzięki prawdziwie 
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zrównoważonym systemom produkcji rolnej, w których agrochemiczne nakłady i szkody środowiskowe są 

zminimalizowane, oraz gdzie lokalni ludzie kontrolują lokalną produkcję przy użyciu lokalnych odmian”. 

Kto ich powstrzyma? 

Hasła płynące od pseudospecjalistów w tej sprawie bardzo przypominają te, które niegdyś słyszałem wokół 

wykorzystywania w rolnictwie technologii GMO. Dyskusja toczyła się nie na polu naukowym, a emocjonalnym, a ci 

którzy sprzeciwiali się innowacyjnym technologiom w rolnictwie wskrzeszali strach wśród konsumentów wobec niej. 

To, że strach ma wielkie oczy dobrze wiemy. Pamiętacie co wtedy podkreślano, omijając aspekty naukowe? 

Przeciwnicy GMO, w tym także wielu polskich polityków budujących wówczas poparcie dla siebie mówiło, że zasada 

ostrożnościowa jest lepsza wobec roślinnych modyfikacji genetycznych od bezczynności. Za nic brali sobie głos 

naukowców mówiący zupełnie co innego. 

Dziś słyszę tą samą retorykę wobec stosowania w rolnictwie środków ochrony roślin, co niegdyś wobec dążeń do 

zakazu wykorzystywania GMO w rolnictwie. Nauka schodzi na drugi plan, a zyskują poparcie konsumentów ci, którzy 

chcą daleko posuniętej ostrożności w stosowaniu pestycydów, a ta ostrożność w ich przekonaniu sprowadza się do 

całkowitego zakazu ich stosowania. Niestety, za błędy przeszłości rolnicy płacą do dziś. Łatwo poszło z GMO, czy tak 

samo będzie z pestycydami?... 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

https://www.farmer.pl/finanse/pestycydy-na-cenzurowanym-kto-zatrzyma-to-szalenstwo,120777.html

