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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 11 lipca 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 498,64  Średnia cena zł/t: 1 108,00  Średnia cena zł/t: 1 145,00  Średnia cena zł/t: 1 020,00  

MIN - MAX: 1 300,00 - 1 600,00  MIN - MAX: 1 020,00 - 1 160,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 240,00  MIN - MAX: 940,00 - 1 050,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 304,29  Średnia cena zł/t: 1 088,50  Średnia cena zł/t: 1 157,73  Średnia cena zł/t: 1 157,00  

MIN - MAX: 1 200,00 - 1 420,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 210,00  MIN - MAX: 1 030,00 - 1 250,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 240,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 582,50  Średnia cena zł/t: 1 700,00  Średnia cena zł/t: 1 700,00  Średnia cena zł/t: 1 600,00  

MIN - MAX: 1 550,00 - 1 600,00  MIN - MAX: 1 700,00 - 1 700,00  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: 3 148,75  Średnia cena zł/t: 1 200,31  Średnia cena zł/l: 2,29 Średnia cena zł/kg: 6,62 

MIN - MAX: 2 850,00 - 3 380,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 380,00  MIN - MAX: 2,21 – 2,43 MIN - MAX: 6,00 – 7,20 

    
    

MATF Pszenica  
357,70 €/t 

MATF Kukurydza  
316,00 €/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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Tanie ukraińskie zboże zalewa wschodnią część kraju. Pomoc odbywa się kosztem 

polskich rolników 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.07.2022 |  

Rada Powiatu w Hrubieszowie wyraża duże zaniepokojenie trudną sytuacją w 

rolnictwie. Tamtejszy samorząd z wielkim niepokojem przygląda się sytuacji dotykającej 

polskich rolników, którzy mają trudności ze sprzedażą zmagazynowanych zbóż. 

Podmioty gospodarcze znacząco ograniczyły skup, tłumacząc się brakiem powierzchni 

magazynowej.  Czytaj dalej… 

 

 

Część przetwórców nie kupuje już zboża do przerobu ze starych zbiorów. Jakie ceny za 

tegoroczne ziarno? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.07.2022 |  

- W ostatnim tygodniu bieżącego sezonu 2021/22, obroty rynkowe starym ziarnem na 

rynku krajowym spowolniły. W reakcji na znaczne osłabienie cen, rynkowa podaż ziarna 

z ubiegłorocznych zbiorów uległa wyraźnemu zmniejszeniu. Z drugiej strony, 

przetwórcy ostrożnie podchodzą do zakupów zbóż ze zbiorów 2021 i kupują jedynie 

niezbędne ilości zbóż, aby dotrwać do tegorocznych żniw – ocenia aktualne wydarzenia 

rynkowe Izba Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin? Ekoschematy do zmiany 
Agropolska.pl | Autor :  (DK) | 04.07.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Ekoschematy są istotną częścią zadań stawianych przed rolnikami w Krajowym Planie 

Strategicznym. Podlaska Izba Rolnicza opracowała i przedstawiła propozycje zmian w 

tym zakresie. Zaproponowała m.in., aby warunek osiągnięcia minimalnej liczby 

punktów wynoszący 25 proc. znieść lub zmniejszyć do wartości minimalnej (maks. 10 

proc.). Chodzi o to, by nie zniechęcać rolników do korzystania z ekoschematu.  

Czytaj dalej… 

 

Niech UE sama kupi ukraińskie zboże - proponuje KRIR 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 04.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wymyśliła sposób, który - jej zdaniem - może rozwiązać 

aktualny problem z ukraińskim zbożem. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił pod koniec czerwca br. do Premiera 

Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka 

Kowalczyka, Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego oraz do Sekretarza 

Generalnego COPA-COGECA Pekki Pesonena z ciekawą propozycją w sprawie rynku 

zbóż, a konkretnie zbóż ukraińskich. Czytaj dalej… 
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Ekspert: Susza występuje obecnie na obszarze 26 proc. gruntów ornych w Polsce 
Farmer.pl | Autor : PAP | 04.07.2022 | Fot. KM 

Obecnie susza występuje w 1689 gminach w Polsce, czyli w 68 proc. Natomiast procent 

gruntów objętych suszą wynosi 26 proc. - powiedział w poniedziałek prof. Andrzej 

Doroszewski z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 

Ekspert z IUNG poinformował w poniedziałek na antenie Radia Lublin, że z danych od 

1961 r. wynika, że tylko w czterech latach nie było suszy. "Od 1981 r. występuje co 

roku, czyli mamy 42 lata z suszą - większą lub mniejszą, ale ona jest" - podkreślił prof. 

Doroszewski. Czytaj dalej… 

 

J.K. Ardanowski: Nie może być tak, że się okaże, iż pomagając gospodarce ukraińskiej 

mocno uderzymy w naszą 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.07.2022 |  

- Chcemy pomagać Ukrainie, ale musimy mieć czym pomagać. Troska o polską 

gospodarkę powinna być na pierwszym miejscu – uważa były minister rolnictwa, Jan 

Krzysztof Ardanowski. 

Komisja Europejska od czerwca zniosła wszystkie cła na produkty z Ukrainy. Co dalej z 

rolnictwem europejskim? – pytał dziennikarz Rzeczpospolitej w rozmowie z Janem 

Krzysztofem Ardanowskim. - Tak, jak jestem zwolennikiem pomagania Ukrainie, bo jest 

to polska racja stanu, tak jednocześnie mówię, że ta pomoc musi mieć ręce i nogi. 

Czytaj dalej… 

Rolnicza S: Potrzebny skup interwencyjny zbóż 
Agropolska.pl | Autor :  (DK) | 05.07.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Między innymi zorganizowania interwencyjnego skupu zbóż oraz wprowadzenia stanu 

klęski suszy na terenie kraju domaga się NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". 

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" z udziałem wiceministra 

rolnictwa Krzysztofa Ciecióry odbyło się 1 lipca. W wyniku dyskusji o trudnej sytuacji w 

rolnictwie, w szczególności w związku z komplikacjami na rynku zbóż, występującą 

suszą rolniczą oraz kwestią gospodarowania ziemią rolną z Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa, powstała lista postulatów do władz. Czytaj dalej… 

 

Zagospodarowanie polskiej ziemi wciąż trwa 
Agropolska.pl | Autor :  KOWR | 05.07.2022 | Fot. KOWR 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania wynikające z polityki rolnej 

państwa. Do kluczowych zadań należy również gospodarowanie nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa. Według danych na 30 kwietnia br. do rozdysponowania 

pozostało około 170 tys. ha. W momencie przejmowania gruntów do Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa w dniu 1 stycznia 1992 r. ich powierzchnia wynosiła 4,75 mln ha. 

Dziś do rozdysponowania wg stanu na 30.04.2022 r. w ogólnej powierzchni gruntów 

Zasobu pozostało tylko 169,8 tys. ha. Czytaj dalej… 
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Po ile rzepak tuż przed żniwami 2022? Cena nawet poniżej 3 tys. zł/t 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 05.07.2022 | Fot. M. Tyszka 

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych opracowało najnowszy 

cennik rzepaku. Czy ceny są satysfakcjonujące po tych wysokich kosztach produkcji? 

Jak już pisaliśmy na farmer.pl nasi decydenci obawiają się o rynek rzepaku i napływ tego 

surowca z Ukrainy, która już rozpoczęła żniwa rzepakowe. Duża ilość nasion, może 

bowiem przyczynić się do obniżki cen, a ta notowana na giełdzie towarowej Matif, 

może się różnić od naszej lokalnej. Czytaj dalej… 

 

Susza dotyka wielu regionów Polski, rośliny zasychają 
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 05.07.2022 | Fot. Tomasz Kuchta 

Rozkład opadów w obecnym sezonie jest na terenie Polski bardzo nierównomierny. 

Choć są obszary, gdzie sumy opadów nawet dwukrotnie przekraczają średnią, w wielu 

regionach kraju występuje poważna susza, zagrażająca stabilności ekonomicznej 

rolników. Czym jest susza? Jak wygląda sytuacja w praktyce? Jak czytamy w 

komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już siódmy rok z rzędu mamy 

w kraju permanentną suszę. Z własnej praktyki donoszą o tym w mediach 

społecznościowych również rolnicy, którzy są zaniepokojeni stanem swoich upraw i 

brakiem możliwości ubezpieczenia ich od skutków suszy. Czytaj dalej… 

Kowalczyk: Polskie rolnictwo ma szansę, aby włączyć się bardziej aktywnie w żywienie 

świata 
Farmer.pl | Autor : PAP | 05.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Przed polskim rolnictwem jest ogromna szansa, żeby się włączyć bardziej aktywnie w 

żywienie świata – powiedział we wtorek w Polsat News wicepremier i minister 

rolnictwa Henryk Kowalczyk. - Kurs złotego zawsze ma dwie strony - spadek wartości 

złotego zwiększa dochody dla eksporterów, dzięki czemu eksport się umacnia i 

produkty rolne dają dużo lepsze dochody rolnikom. Oczywiście, jeśli kupujemy, 

sytuacja jest odwrotna. Długofalowo kurs złotego powinien trzymać się kursu 

średniego, bo skoki wartości szkodzą gospodarce. Czytaj dalej… 

 

Rybacki: Ceny żywności prawdopodobnie dalej będą rosnąć 
Farmer.pl | Autor : PAP | 05.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Wysoki wzrost cen żywności dotknie w tym roku wszystkie państwa UE, chociaż skutki 

tego będą znacznie bardziej widoczne w naszym regionie. Także w dłuższej 

perspektywie ceny prawdopodobnie dalej będą rosnąć - ocenił ekspert Polskiego 

Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki w rozmowie. 

Z opublikowanego ostatnio raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 

jesienią ceny żywności w Unii Europejskiej wzrosną o ok. 20 proc. Jakich wzrostów 

można spodziewać się w Polsce? Czytaj dalej… 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: propozycje za pszenicę paszową nie 

przekraczają 1400 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 06.07.2022 |  

Ceny proponowane za ziarno z nowych zbiorów z dnia na dzień są coraz niższe. Dzisiaj 

odnotowaliśmy kolejne, spore obniżki. Najdotkliwszy zjazd zaliczyła pszenica paszowa, 

której wycena od minionego poniedziałku spadła średnio o 51 zł/t. W dół poszła też 

wartość pozostałych gatunków zbóż, ale zarejestrowany regres był na nieco niższą 

skalę. Po serii dużych obniżek, dzisiaj o nieco ponad 23 zł/t podrożał tegoroczny rzepak. 

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

06.07.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 

Notowania unijnych zbóż spadają o ponad 10 EUR/t. Ceny najniższe od wielu miesięcy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.07.2022 |  

- Po długim weekendzie amerykańscy inwestorzy sprzedawali wczoraj kontrakty na 

surowce (w tym na towary rolne) w obawie, że nadchodząca recesja w światowej 

gospodarce ograniczy mocno popyt. Jednego dnia ceny ropy obniżyły się o blisko 10%. 

Zbliżona przecena dotyczyła i tak tanich już olejów roślinnych – informuje Andrzej Bąk z 

Warszawskiej Giełdy Towarowej. Liderem spadków wśród zbóż była amerykańska 

pszenica SRW (-4,5%), której cena jest niższa niż przed wybuchem wojny na Ukrainie. 

Czytaj dalej… 

 

Zbiory rzepaku też ruszyły. Po ile w Polsce są płody rolne? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 06.07.2022 | Fot. M. Tyszka 

Ceny pszenicy na giełdzie towarowej osiągnęły poziomy sprzed wojny. A jak w naszym 

kraju? Płody rolne również potaniały. Trwają zbiory jęczmienia, ale i pierwsze kombajny 

pojawiły się w uprawach rzepaku, w województwie śląskim. Firmy informują nas, że jest 

problem z odbiorem zbóż. Pszenica na giełdzie towarowej kosztuje podobnie, jak przed 

wojną w Ukrainie. W Polsce trwają zbiory jęczmienia. Pojawiły się pierwsze kombajny w 

rzepaku. Ceny zbóż w większości badanych przez nas skupach spadły w porównaniu z 

ubiegłym tygodniem. Czytaj dalej… 

 

Jesteśmy w ścisłej czołówce europejskich potęg rzepakowych. Tegoroczna powierzchnia 

zasiewów jest rekordowa 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 07.07.2022 |  

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskie 

Stowarzyszenie Producentów Oleju szacują tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce na ok. 

3,4-3,5 mln ton. Ostateczny wynik oczywiście zweryfikuje przebieg kampanii żniwnej, 

ale nawet przy porównywalnym do ubiegłego sezonu plonowaniu rekordowa 

powierzchnia uprawy, która zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wyniosła ponad 1,065 mln h, wskazuje na bardzo dobry wynik, jakiego 

możemy oczekiwać. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Tanie ukraińskie zboże zalewa wschodnią część kraju. Pomoc odbywa się kosztem 

polskich rolników 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.07.2022 |  

Rada Powiatu w Hrubieszowie wyraża duże zaniepokojenie trudną sytuacją w 

rolnictwie. Tamtejszy samorząd z wielkim niepokojem przygląda się sytuacji dotykającej 

polskich rolników, którzy mają trudności ze sprzedażą zmagazynowanych zbóż. 

Podmioty gospodarcze znacząco ograniczyły skup, tłumacząc się brakiem powierzchni 

magazynowej.  

- Otrzymujemy alarmujące informacje od rolników, iż sytuacja ta spowodowana jest 

napływem taniego zboża z Ukrainy, dlatego też mamy uzasadnione obawy, że taki stan 

rzeczy doprowadzi do dodatkowych spadków cen polskich wysokojakościowych zbóż, 

co w rezultacie spowoduje drastyczny spadek cen tegorocznych zbiorów – czytamy w stanowisku hrubieszowskiej 

Rady Powiatu. 

Unia Europejska zwolniła ukraińskie zboże z obowiązujących dotychczas barier dla przepływu towarów z krajów 

trzecich, jednak pozostawiła możliwość wstrzymania importu, jeżeli będzie on powodował zachwianie 

konkurencyjności na rynku wewnętrznym UE. Z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia, że ceny polskiego zboża są 

sztucznie zaniżane przez nadmierną podaż zboża z Ukrainy i brak możliwości sprzedaży. 

Zgodnie z zapewnieniami ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka polscy rolnicy mieli nie tracić na 

transporcie ukraińskiego zboża, które miało być przesyłane tranzytem do krajów w których panuje głód. 

- Rozumiejąc trudną sytuację rolników ukraińskich należy zauważyć, że właścicielami wielkoobszarowych 

gospodarstw są tam często koncerny zachodnie lub oligarchowie, pomoc dla tych producentów nie może odbywać 

się kosztem polskich rolników, którzy będą zagrożeni upadkiem gospodarstw. Zbliżają się żniwa i konieczne jest 

opróżnienie magazynów, ponieważ polscy rolnicy nie będą mieli gdzie przechowywać nowo zebranych zbóż. 

Spowoduje to jeszcze większe załamanie rynku i obniżenie cen zbóż – przestrzegają radni. 

Rada Powiatu w Hrubieszowie prezentuje stanowisko, że import zbóż zza wschodniej granicy wpływa negatywnie na 

warunki gospodarowania producentów rolnych, szczególnie w regionach graniczących z Ukrainą. Dlatego zwrócili się 

do premiera RP o interwencję i „obronę polskiego rolnictwa”. 

Zamknij > 
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Część przetwórców nie kupuje już zboża do przerobu ze starych zbiorów. Jakie ceny za 

tegoroczne ziarno? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.07.2022 |  

- W ostatnim tygodniu bieżącego sezonu 2021/22, obroty rynkowe starym ziarnem na 

rynku krajowym spowolniły. W reakcji na znaczne osłabienie cen, rynkowa podaż ziarna 

z ubiegłorocznych zbiorów uległa wyraźnemu zmniejszeniu. Z drugiej strony, 

przetwórcy ostrożnie podchodzą do zakupów zbóż ze zbiorów 2021 i kupują jedynie 

niezbędne ilości zbóż, aby dotrwać do tegorocznych żniw – ocenia aktualne wydarzenia 

rynkowe Izba Zbożowo-Paszowa. 

Nie ma większego zainteresowania ze strony młynów i wytwórni pasz kupowaniem 

ziarna na lipiec zważywszy, iż tegoroczne żniwa mogą rozpocząć się sporo wcześniej niż 

zazwyczaj. Część przetwórców nie kupuje już ziarna do przerobu z ubiegłorocznych zbiorów. Do kraju cały czas 

dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, która dodatkowo wywiera presję na ceny krajowej kukurydzy. W 

połowie tygodnia, cena ukraińskiej kukurydzy w terminalu w woj. świętokrzyskim kształtowała się na poziomie około 

270 $/t, po przeładunku, a wiec o 20 $/t mniej niż przed tygodniem. 

W połowie tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy 

handlowe z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 28 czerwca br.): 

- pszenica konsumpcyjna - 1450-1690 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1300-1450 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1200-1300 PLN/t, 

- żyto paszowe – 1100-1300 PLN/t, 

- pszenżyto - 1200-1300 PLN/t, 

- jęczmień paszowy – 1200-1350 PLN/t, 

- owies paszowy - 900-1100 PLN/t, 

- kukurydza - 1250-1320 PLN/t, 

- rzepak - 3200-3400 PLN/t. 

Ceny na zbiór 2022. Jak sypie jęczmień? 

Notowana w ostatnich tygodniach upalna i sucha aura spowodowała przyspieszenie wegetacji w kraju. Tym samym, 

tegoroczne zbiory jęczmienia ozimego rozpoczęły się wcześniej niż normalnie. Na słabszych stanowiskach, brak 

opadów w maju i w I połowie czerwca br. dał się bardzo we znaki i plony nie są zbyt wysokie. Pierwsze sygnały 

wskazują na plonowanie na poziomie 5-6 t/ha, ale dobrą gęstość na poziomie 63-65 kg/hl. 

W połowie tygodnia, ceny oferowane za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy 

handlowe z dostawą przedstawiały się następująco (wg stanu na 28 czerwca br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) – 1550-1600 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1400-1420 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne (72/120) – 1200-1240 PLN/t, 

- pszenżyto (68) – 1220-1255 PLN/t, 

- jęczmień (62) - 1150-1220 PLN/t, 

- kukurydza – 1280-1300 PLN/t (dostawa X-XI), 
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- rzepak - 3000-3150 PLN/t (dostawa VII-VIII). 

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 przekroczył 200 

tys. ton. 

W końcu tygodnia, ceny zbóż ze zbiorów 2021 roku dostawą do portów ponownie osłabły i kształtowały się 

następująco (wg stanu na 1 lipca br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1660-1700 PLN/t (dostawa G/G, VII), 

- kukurydza – 1380-1400 PLN/t (dostawa G/G, VII/VIII). 

Z kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów były następujące (wg 

stanu na 1 lipca br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1660-1670 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX) 

- pszenica konsumpcyjna (14.0/78/280) – 1685 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- żyto (72/120) – 1330-1340 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- pszenżyto (68) –1345-1350 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- owies (46) – 1160 PLN/t (dostawa GG, VIII-IX), 

- kukurydza – 1370-1380 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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Wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin? Ekoschematy do zmiany 
Agropolska.pl | Autor :  (DK) | 04.07.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Ekoschematy są istotną częścią zadań stawianych przed rolnikami w Krajowym Planie 

Strategicznym. Podlaska Izba Rolnicza opracowała i przedstawiła propozycje zmian w 

tym zakresie. 

Zaproponowała m.in., aby warunek osiągnięcia minimalnej liczby punktów wynoszący 

25 proc. znieść lub zmniejszyć do wartości minimalnej (maks. 10 proc.). Chodzi o to, by 

nie zniechęcać rolników do korzystania z ekoschematu. Ponadto w ocenie Izby stawka i 

liczba punktów powinna być znana przed przystąpieniem do ekoschematu, ponieważ 

nie może być sytuacji, w której rolnik decyduje się na realizacje poszczególnych praktyk, 

ponosi koszty i nakłady pracy, a potem okazuje się, iż nie otrzyma zakładanych środków. 

Ponadto zdaniem PIR należy wprowadzić możliwość łączenia wariantu 8. "Wymieszanie słomy z glebą" z wariantem z 

6. "Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo", ponieważ do prawidłowego 

rozkładu słomy w glebie niezbędny jest azot, który zawarty jest w płynnych nawozach naturalnych. 

"Po raz kolejny już zwracamy uwagę, iż wprowadzenie wariantu 5. Wymieszanie obornika na gruntach ornych w 

ciągu 12 godzin od aplikacji w zaproponowanym czasie jest trudne do wykonania. Niejednokrotnie żeby skorzystać z 

tego działania rolnik będzie musiał wykonywać zabieg wymieszania obornika z glebą w porach nocnych, co przełoży 

się na hałas i spowoduje konflikty na obszarach wiejskich, co już obecnie w okresie nasilonych prac sezonowych 

często ma miejsce. W związku z powyższym proponujemy wydłużyć czas wymieszania obornika z glebą do co 

najmniej 24 godzin" – argumentuje PIR. 

Według niej "Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji” powinno otrzymać 3 punkty, 

a "Wymieszanie słomy z glebą" - 1 punkt. A zlikwidować należy (lub punktować tylko 1 punktem) ekoschemat 

"Uproszczone systemy uprawy". 

W przypadku ekoschematu "dobrostan zwierząt" Izba kategorycznie sprzeciwia się wprowadzeniu limitu 150 DJP dla 

danej grupy technologicznej oraz wprowadzaniu jakichkolwiek ograniczeń dotyczących minimalnych bądź 

maksymalnych wartości DJP/ha i wprowadzaniu systemu punktowego dla każdego gospodarstwa.  

"Są to warunki, które spowodują, iż większość gospodarstw w Polsce, które utrzymują np. krowy mleczne w systemie 

wolnostanowiskowym o powiększonej powierzchni bytowej nie będzie mogło skorzystać z proponowanej możliwości 

ze względu na te ograniczenia. Jednocześnie proponujemy, aby znieść obowiązek odbycia jednorazowego szkolenia z 

zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Antybiotyki w hodowli zwierząt bezwzględnie podawane 

są na wyraźnie zalecenie i pod kontrolą lekarza weterynarii. Rolnik nigdy nie decyduje sam o tej formie leczenia i 

rozumie, że jest to ostateczność" - czytamy w uwagach podlaskiego samorządu rolniczego. 

Zamknij > 
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Niech UE sama kupi ukraińskie zboże - proponuje KRIR 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 04.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wymyśliła sposób, który - jej zdaniem - może rozwiązać 

aktualny problem z ukraińskim zbożem. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił pod koniec czerwca br. do Premiera 

Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka 

Kowalczyka, Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego oraz do Sekretarza 

Generalnego COPA-COGECA Pekki Pesonena z ciekawą propozycją w sprawie rynku 

zbóż, a konkretnie zbóż ukraińskich. 

- Analizując sytuację na rynku zboża w kontekście wojny na Ukrainie można zauważyć, 

że Ukraina posiada ogromne zapasy zboża, które nie zostało wyeksportowane. Do Polski wwożone są stosunkowo 

niewielkie transporty, na tyle jednak duże żeby u nas powodować obniżki i niepokój rolników przed żniwami jednak 

nie są to ilości, które mogłyby wpłynąć na sytuację światową. W efekcie na rynku światowym zboże będzie drogie, 

ceny niestabilnie a na Ukrainie będzie zalegać bardzo tanie zboże, bez możliwości wywiezienia z tego kraju, pomimo 

dużo niższej spodziewanej produkcji w tym roku. Dodatkowo zdestabilizuje to rynek drobiu, ponieważ w oparciu o 

tanie pasze ukraińscy producenci drobiu będą prowadzili produkcję i sprzedawali do Unii Europejskiej po zaniżonych 

cenach, a to uderzy w produkcję głównie w Polsce, pogłębiając negatywne skutki dla producentów rolnych - zauważa 

KRIR. 

Ale w ocenie samorządu rolniczego jest sposób na zaradzenie tej sytuacji: proponowane rozwiązanie polega na 

zakupie zbóż ukraińskich bezpośrednio na Ukrainie przez UE po określonej cenie (np. 90% średniej w UE) z 

przeznaczeniem na eksport poza UE. 

W ocenie Izb, wprowadzenie takiego mechanizmu ustabilizowałoby ceny na Ukrainie, uspokoiłoby ceny u nas, 

zmniejszyło ryzyko dysproporcji w kosztach produkcji drobiu a jednocześnie pomogłoby w uporządkowaniu kwestii 

transportu zbóż (w większym stopniu rząd Ukrainy miałby na to wpływ). 

- Jednocześnie rozwiązany zostałby problem pokrycia kosztów transportu i magazynowania. Można byłoby 

wykorzystać najprostszą technologię przechowywania, to jest magazynowanie w rękawach foliowych, szybko, tanio, 

elastycznie i na każdą skalę - zauważa KRIR… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Ekspert: Susza występuje obecnie na obszarze 26 proc. gruntów ornych w Polsce 
Farmer.pl | Autor : PAP | 04.07.2022 | Fot. KM 

Obecnie susza występuje w 1689 gminach w Polsce, czyli w 68 proc. Natomiast procent 

gruntów objętych suszą wynosi 26 proc. - powiedział w poniedziałek prof. Andrzej 

Doroszewski z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 

Ekspert z IUNG poinformował w poniedziałek na antenie Radia Lublin, że z danych od 

1961 r. wynika, że tylko w czterech latach nie było suszy. "Od 1981 r. występuje co 

roku, czyli mamy 42 lata z suszą - większą lub mniejszą, ale ona jest" - podkreślił prof. 

Doroszewski. 

Jak dodał, najczęściej susza występuje na Nizinie Szczecińskiej, Wielkopolskiej, na 

Mazowszu, na Podlasiu. Przekazał, że w tym roku największa susza jest w województwie lubuskim, dolnośląskim, 

zachodnio-pomorskim, wielkopolskim, pomorskim, a także w woj. lubelskim. 

W systemie monitoringu suszy rolniczej wyznaczamy ją za pomocą klimatycznego bilansu wodnego. Opad jest bardzo 

ważny, ale też wpływają na nią (suszę) inne elementy meteorologiczne, jak temperatura, usłonecznienie, wiatr, 

wilgotność powietrza - poinformował. 

Wyjaśnił też, że na tegoroczną suszą miało wpływ m.in. bardzo duże usłonecznienie obserwowane wiosną, silny wiatr 

w kwietniu i w maju, a także niska wilgotność powietrza w marcu i w maju. Podkreślił, że temperatura w czerwcu 

była bardzo wysoka, a opady małe. - Także ten deficyt cały czas się powiększa (...) Teraz wynosi ponad 100 mm - 

dodał prof. Doroszewski. 

Przypomniał, że ostatnie największe susze odnotowywane były w Polsce w latach: 2006, 2015, 2018 i 2019. Susza 

występowała wtedy na obszarze 80-90 proc. gmin. Jak na razie, tegoroczną suszą ekspert określił jako przeciętną. 

Obecnie susza występuje w 1689 gminach, czyli 68 proc., ale procent gruntów ornych nie jest duży - 26 proc., a w 

tych latach z dużą suszą to było ponad 70 proc. - wyjaśnił prof. Andrzej Doroszewski 

Zapytany, gdzie w woj. lubelskim jest aktualnie najgorsza sytuacja, wskazał na północno-wschodnią część regionu, tj. 

w powiaty: bialski, parczewski, radzyński, Biała Podlaska i pow. Chełmski… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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J.K. Ardanowski: Nie może być tak, że się okaże, iż pomagając gospodarce ukraińskiej 

mocno uderzymy w naszą 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.07.2022 |  

- Chcemy pomagać Ukrainie, ale musimy mieć czym pomagać. Troska o polską 

gospodarkę powinna być na pierwszym miejscu – uważa były minister rolnictwa, Jan 

Krzysztof Ardanowski. 

Komisja Europejska od czerwca zniosła wszystkie cła na produkty z Ukrainy. Co dalej z 

rolnictwem europejskim? – pytał dziennikarz Rzeczpospolitej w rozmowie z Janem 

Krzysztofem Ardanowskim. - Tak, jak jestem zwolennikiem pomagania Ukrainie, bo jest 

to polska racja stanu, tak jednocześnie mówię, że ta pomoc musi mieć ręce i nogi. 

Przewidywać różne warianty sytuacji. Pomoc dla Ukrainy musi być pomocą racjonalną. 

Zniesienie barier i kontyngentów na towary z Ukrainy w tym zboże i drób może okazać się wielkim błędem – 

przestrzega były minister rolnictwa. 

- Do tej pory Ukraina pchała te towary w świat poza Europę. Między nami były tarcia, kiedy Ukraińcy próbowali 

sprzedawać swoje produkty w Europie. To bardzo rozregulowywało polski rynek. Komisja napływ żywności z Ukrainy 

regulowała cłami i kontyngentami bezcłowego dostępu. Teraz może się okazać, że zboże z Ukrainy trafi też do Polski 

– jednym się spodoba innym nie. Ci którzy mają produkcję zwierzęcą, chcieliby tanie zboże, będą więc zadowoleni. 

Ci, którzy eksportują zboża, będą z tego powodu wściekli. Na dłuższą metę nie ma potrzeby importu z Ukrainy do 

Polski. Ukraińcy produkują olbrzymie ilości drobiu, a jednocześnie jest to sektor, który bardzo się w ostatnich latach 

rozwinął w Polsce. Jesteśmy dzisiaj największym w Europie producentem mięsa drobiowego. I co mamy zrobić? 

Zamknąć swoje kurniki i zakłady przetwórcze, bo wpłynie w ogromnej ilości mięso z Ukrainy? Przecież to będzie dla 

Polski zabójcze – stwierdza poseł Prawa i Sprawiedliwości. 

- Chcemy pomagać Ukrainie, ale musimy mieć czym pomagać. Troska o polską gospodarkę powinna być na 

pierwszym miejscu. Na dłuższą metę możemy to jednak pogodzić, jeśli wejdziemy z Ukrainą w wielopokoleniowy 

system współpracy politycznej i gospodarczej. Możemy pewne funkcje podzielić i dogadać. Nie musimy być na kursie 

konfliktowym. Nie może być tak, że się okaże, iż pomagając gospodarce ukraińskiej mocno uderzymy w naszą. Jest 

stary program, ale został przerwany. W tej chwili jest wyłącznie rozwiązywanie bieżących problemów bez 

przygotowywania poważnej długofalowej strategii – uważa doradca prezydenta RP ds. rolnictwa. 

Źródło: Rzeczpospolita 

Zamknij > 
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Rolnicza S: Potrzebny skup interwencyjny zbóż 
Agropolska.pl | Autor :  (DK) | 05.07.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Między innymi zorganizowania interwencyjnego skupu zbóż oraz wprowadzenia stanu 

klęski suszy na terenie kraju domaga się NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". 

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" z udziałem wiceministra 

rolnictwa Krzysztofa Ciecióry odbyło się 1 lipca. W wyniku dyskusji o trudnej sytuacji w 

rolnictwie, w szczególności w związku z komplikacjami na rynku zbóż, występującą 

suszą rolniczą oraz kwestią gospodarowania ziemią rolną z Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa, powstała lista postulatów do władz. Została ona przekazana pismem 

do premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka 

Kowalczyka. 

Rolnicza "S" wnioskuje w szczególności o: 

• wprowadzenie przez Krajową Grupę Spożywczą skupu interwencyjnego zbóż dla rolników indywidualnych z 

możliwością dopłat do przechowalnictwa; 

• wprowadzenie stanu klęski suszy na terenie kraju w związku z występowaniem suszy w niemal wszystkich 

województwach na terenie kraju; 

• realizację ustaleń dotyczących wypłaty środków za szkody suszowe w 2021 roku zgodnie z podpisanym 

porozumieniem w Szczecinie; 

• wprowadzenie mechanizmu obniżki cen za paliwo rolnicze do produkcji rolnej; 

• przywrócenie funkcjonowania wojewódzkich inspektoratów skupu i przetwórstwa artykułów rolno-

spożywczych; 

• wzmocnienie i wzmożenie granicznych kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych płodów rolnych i 

produktów rolno-spożywczych z Ukrainy; 

• wycofanie Zarządzenia Nr 74 /2022/Z dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z 8 

czerwca 2022 roku zmieniającego Zarządzenie Nr 105/2020/Z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 

• objęcie tarczą antyinflacyjną kredytów rolniczych. 

 

Zamknij > 
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Zagospodarowanie polskiej ziemi wciąż trwa 
Agropolska.pl | Autor :  KOWR | 05.07.2022 | Fot. KOWR 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania wynikające z polityki rolnej 

państwa. Do kluczowych zadań należy również gospodarowanie nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa. Według danych na 30 kwietnia br. do rozdysponowania 

pozostało około 170 tys. ha. 

W momencie przejmowania gruntów do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 

dniu 1 stycznia 1992 r. ich powierzchnia wynosiła 4,75 mln ha. Dziś do 

rozdysponowania wg stanu na 30.04.2022 r. w ogólnej powierzchni gruntów Zasobu 

pozostało tylko 169,8 tys. ha. 

Grunty do rozdysponowania wg stanu na 30.04.2022 r. w podziale na województwa – 169,8 tys. ha 

 

 

Szacunkowa ocena przydatności tych gruntów do różnych celów (wg stanu na 31.12.2021 r.) dokonana w oddziałach 

terenowych wykazała, że ok. 74% gruntów może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele 

związane z produkcją rolną z tym, że większość z tych gruntów jest o niskiej przydatności rolniczej i znacznym 

rozdrobnieniu. Kolejne grunty – ok. 16% –  określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych 

np. pod zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody. Dla pozostałych 10% 

gruntów nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania.  

Znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Zajmuje około 380 tys. działek. Oprócz tego 

rozdrobnienia znaczna ich część odznacza się innymi niekorzystnymi cechami np.: nieuregulowane stosunki wodne, 

zakamienienie, położenie na skarpach, urwiskach czy też między wałami przeciwpowodziowymi. Na koniec ubiegłego 

roku średnia powierzchnia działki nierozdysponowanej wyniosła 0,47 ha. W poszczególnych oddziałach terenowych 

KOWR średnia powierzchnia waha się od 0,2 ha w południowo-wschodniej i centralnej Polsce do 0,9 ha w części 

północnej, południowej i zachodniej.  
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Spośród ok. 380 tys. działek pozostających do rozdysponowania największy udział tj. 65% stanowią działki z byłego 

Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ), następnie po zlikwidowanych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki 

Rolnej (PPGR) – 25,8%. Ma to swoje konsekwencje, gdyż działki pochodzące z PFZ położone są często w znacznej 

odległości od pozostałych gruntów Zasobu. Są to działki śródpolne i śródleśne. Po 30 latach procesu 

rozdysponowania (sprzedaży i wydzierżawiania) najbardziej atrakcyjne rolniczo grunty zostały zagospodarowane. 

Przy obecnych technologiach uprawy preferowane są działki większe obszarowo. 

Gospodarowanie Zasobem WRSP to proces bardzo złożony, który odbywa się na kilkuset tysiącach działek, na terenie 

całego kraju, gdzie występuje duże zróżnicowanie regionalne, a każda nieruchomość to oddzielny przypadek, którym 

zajmuje się KOWR. Ich niekorzystna charakterystyka wymaga poniesienia znacznych nakładów pracy i kosztów.  

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej czynniki oraz coraz mniejszą przydatność tych gruntów dla celów rolniczych 

wyniki ich zagospodarowania należy uznać za dobre. Potwierdzają to także liczby. Średnioroczny wynik 

zagospodarowania gruntów nierozdysponowanych w latach 2016–2020 jest o prawie 1000 ha lepszy niż w latach 

2008-2015. 

Zamknij > 
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Po ile rzepak tuż przed żniwami 2022? Cena nawet poniżej 3 tys. zł/t 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 05.07.2022 | Fot. M. Tyszka 

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych opracowało najnowszy 

cennik rzepaku. Czy ceny są satysfakcjonujące po tych wysokich kosztach produkcji? 

Jak już pisaliśmy na farmer.pl nasi decydenci obawiają się o rynek rzepaku i napływ tego 

surowca z Ukrainy, która już rozpoczęła żniwa rzepakowe. Duża ilość nasion, może 

bowiem przyczynić się do obniżki cen, a ta notowana na giełdzie towarowej Matif, 

może się różnić od naszej lokalnej. 

Przypominamy, że jeszcze kilka miesięcy temu rzepak wyceniany był na blisko 5 tys. zł. 

Teraz średnio to ok. 3 tys. zł, a zdarzają się już oferty, gdzie tona kosztuje mniej niż 3 

tys. 

Po ile rzepak – lipiec 2022 

Poniżej publikujemy cennik opracowany przez KZPRiRB z 4 lipca 2022 r. na podstawie rozmów ze skupującymi. Na 

razie na liście jest mało firm, bo i żniwa rzepakowe się jeszcze nie rozpoczęły. Trwają za to zbiory jęczmienia. 

Istotne jest, że podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 

2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 

40%; *- warunki niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/rosliny-oleiste/po-ile-rzepak-tuz-przed-zniwami-2022-cena-nawet-ponizej-3-tys-zl-t,120893.html
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Susza dotyka wielu regionów Polski, rośliny zasychają 
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 05.07.2022 | Fot. Tomasz Kuchta 

Rozkład opadów w obecnym sezonie jest na terenie Polski bardzo nierównomierny. 

Choć są obszary, gdzie sumy opadów nawet dwukrotnie przekraczają średnią, w wielu 

regionach kraju występuje poważna susza, zagrażająca stabilności ekonomicznej 

rolników. Czym jest susza? Jak wygląda sytuacja w praktyce? 

Jak czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już siódmy rok 

z rzędu mamy w kraju permanentną suszę. Z własnej praktyki donoszą o tym w mediach 

społecznościowych również rolnicy, którzy są zaniepokojeni stanem swoich upraw i 

brakiem możliwości ubezpieczenia ich od skutków suszy. 

Czym jest susza? 

Susza w polskim prawodawstwie definiowana jest w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie 

klęski żywiołowej (Dz. U. 2017 poz. 1897). Zasadniczo rozróżniamy 4 rodzaje suszy, zależnie od fazy rozwoju: susza 

atmosferyczna, rolnicza, hydrologiczna i hydrogeologiczna. 

Susza na Podkarpaciu 

O komentarz na temat suszy poprosiliśmy redakcyjnego kolegę z działu techniki rolniczej, pochodzącego z 

dotkniętego suszą Podkarpacia. 

– Zima była u nas mało śnieżna, a w marcu spadło poniżej 10 mm deszczu i już wtedy na polach było bardzo sucho. W 

kwietniu spadło około 50 mm. Dzięki temu kukurydza siana 28 kwietnia miała na początku dobre warunki do 

wschodów. Od siewu kukurydzy do dziś spadło niecałe 30 mm deszczu i to w kilku drobnych opadach. Na słabszych 

glebach kukurydza zasycha i deszcz już jej teraz nie pomoże. Zboża jare miejscami nie wykształciły kłosów. Rzepak o 

tej porze zazwyczaj był zielony, a teraz od 2-3 tygodni jest żółty i zredukował rozgałęzienia. Jako rolnik chciałbym, 

żeby była możliwość ubezpieczenia upraw od skutków suszy – mówi Tomasz Kuchta. 

Susza atmosferyczna 

Susza atmosferyczna występuje, w sytuacji deficytu opadów. Jest pierwszym etapem rozwoju suszy. Pojawia się 

wówczas, gdy suma opadów jest niższa od średniej wieloletniej. Bezpośrednim skutkiem niedoboru opadów jest 

narastający w niedosyt wilgotności, wzmagający intensywne parowanie oraz ewapotranspirację. 

Prowadzi to do naruszenia zasobów wód glebowych i powierzchniowych. W zależności od warunków środowiska , 

jego zmienności przestrzennej oraz zagospodarowania i zapotrzebowania na wodę, susza atmosferyczna może 

aktywować kolejno suszę rolniczą, hydrologiczną oraz hydrogeologiczną. W Polsce ten rodzaj suszy monitorowany 

jest przez IMGW. 

Susza rolnicza 

Susza rolnicza pojawia się, gdy wilgotność gleby jest niedostateczna dla zaspokojenia potrzeb roślin uprawnych. Jest 

bezpośrednią konsekwencją wydłużającej się suszy atmosferycznej. Należy pamiętać, że nie każdy okres bezopadowy 

jest suszą rolniczą. Warunkiem zaistnienia suszy rolniczej jest wystąpienia objawów stresu wodnego, w tym 

ograniczenie plonowania. Czas wystąpienia deficytu zasobów wodnych w glebie i ich dotkliwość zależą bezpośrednio 

od właściwości retencyjnych gleby. Są zatem zmienne, stosownie do rozkładu przestrzennego typów gleb. Susza 

rolnicza przede wszystkim skutkuje stratami w produkcji rolnej i leśnej. W Polsce ten rodzaj suszy monitorowany jest 

przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. 

Susza hydrologiczna 

Susza hydrologiczna przejawia się długotrwałym obniżeniem stanu wód w rzekach i jeziorach. Dotyczy ona wód 

powierzchniowych. Występuje, gdy przepływ w rzekach spada poniżej przepływu średniej wartości wieloletniej. Jest 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  20 

to okres obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do średniej. Susza hydrologiczna to kolejny etap 

pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej. W Polsce ten rodzaj suszy monitorowany jest przez IMGW. 

Susza hydrogeologicza 

Susza hydrogeologiczna definiowana jako długotrwałe obniżenie zasobów wód podziemnych. Zjawisko to jest zwykle 

poprzedzone powyższymi rodzajami suszy, tj. atmosferyczną, rolniczą i hydrologiczną. Wstępna jej faza objawia się 

m.in. wysychaniem studni. W Polsce ten rodzaj suszy monitorowany jest przez Państwowy Instytut Geologiczny…… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/susza-dotyka-wielu-regionow-polski-rosliny-zasychaja,120894.html
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Kowalczyk: Polskie rolnictwo ma szansę, aby włączyć się bardziej aktywnie w żywienie 

świata 
Farmer.pl | Autor : PAP | 05.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Przed polskim rolnictwem jest ogromna szansa, żeby się włączyć bardziej aktywnie w 

żywienie świata – powiedział we wtorek w Polsat News wicepremier i minister 

rolnictwa Henryk Kowalczyk. 

- Kurs złotego zawsze ma dwie strony - spadek wartości złotego zwiększa dochody dla 

eksporterów, dzięki czemu eksport się umacnia i produkty rolne dają dużo lepsze 

dochody rolnikom. Oczywiście, jeśli kupujemy, sytuacja jest odwrotna. Długofalowo 

kurs złotego powinien trzymać się kursu średniego, bo skoki wartości szkodzą 

gospodarce - powiedział we wtorek w Polsat News wicepremier i minister rolnictwa i 

rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. 

Kowalczyk był pytany o to, jakie szanse stawia przed rolnikami obecna sytuacja. 

Polska produkuje więcej żywności niż jej konsumuje, więc przed polskim rolnictwem stoi ogromna szansa, żeby 

włączyć się bardziej aktywnie w żywienie świata. To szansa na zwiększenie eksportu, co byłoby korzystne dla 

rolników - powiedział wicepremier. 

Przypomniał, że obecnie się wiele mówi o bezpieczeństwie żywnościowym państw Afryki Północnej, która wcześniej 

kupowały żywność na Ukrainie. 

- Tutaj jest szansa dla polskiego rolnictwa i dla polskiego handlu, aby pomóc tym krajom - dodał Kowalczyk. 

Zamknij > 
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Rybacki: Ceny żywności prawdopodobnie dalej będą rosnąć 
Farmer.pl | Autor : PAP | 05.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Wysoki wzrost cen żywności dotknie w tym roku wszystkie państwa UE, chociaż skutki 

tego będą znacznie bardziej widoczne w naszym regionie. Także w dłuższej 

perspektywie ceny prawdopodobnie dalej będą rosnąć - ocenił ekspert Polskiego 

Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki w rozmowie. 

Z opublikowanego ostatnio raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 

jesienią ceny żywności w Unii Europejskiej wzrosną o ok. 20 proc. Jakich wzrostów 

można spodziewać się w Polsce? 

Jakub Rybacki, ekspert PIE: Rynki żywnościowe w Europie są ze sobą bardzo mocno 

powiązane i tendencje są wspólne. Wysoki wzrost cen dotknie wszystkie państw Unii Europejskiej, chociaż skutki 

będą znacznie bardziej widoczne w naszym regionie. Żywność stanowi nawet 27 proc. łącznych wydatków 

gospodarstw domowych w Polsce, podczas gdy w rozwiniętych państwach jest to kilkanaście procent: w Niemczech 

(11,1 proc.), Luksemburgu (10,9 proc.) czy Irlandii (10,8 proc.). 

Jakie produkty zdrożeją najbardziej, a które mogą stanieć - choćby ze względu na sezon zbiorów? 

Największe podwyżki cen dotkną roślin oleistych oraz produktów zbożowych. To bezpośrednie konsekwencje 

przerwania eksportu z Odessy w Ukrainie. Wzrosną także ceny pasz, co przełoży się na koszty hodowli i mięsa na 

spółkach. W przyszłym roku spodziewamy się wyższych wzrostów cen warzyw oraz owoców. Będzie to efekt 

wyższych kosztów produkcji żywności w UE. Dotychczas kraje wspólnoty importowały około 40 proc. nawozów z 

Białorusi i Rosji. Obecnie oba państwa zawiesiły handel, co będzie wiązać się ze zwiększeniem kosztów. 

Jak uruchomienie transportu zboża z Ukrainy wpłynie na ceny? Czy uzasadnione są obawy rolników, że część 

ukraińskiego ziarna, które przejeżdża przez Polskę, przeniknie na nasz rynek, co spowoduje spadek cen skupu? 

Unia Europejska deklaruje utworzenie korytarzy humanitarnych, które zagwarantują dostęp Ukrainie do 

dotychczasowych obiorców. Państwa Wspólnoty pokryją koszty transportu. Takie działania powinno stabilizować 

ceny - ich celem jest uniknięcie skokowych zmian na rynkach. Prawdopodobnie jednak z czasem Ukraina będzie 

zmieniać kontrahentów na rzecz państw UE. Efektem tych działań będzie spadek cen, jednak powinien on być 

stopniowy i kontrolowany. 

Jak PIE ocenia dotychczasowe działania tarczy antyinflacyjnej i jak jej przedłużenie wpłynie na rynek? 

Tarcza pozwoliła obniżyć łączny wzrost cen o około 2-3 punkty proc. Spodziewamy się, że zostanie ona utrzymana do 

końca 2023 roku. Zerowy VAT obniżył ceny żywności o niecałe 3 p.p., a inflację - 0,5 p.p. 

Stany Zjednoczone i Unia Europejska zapowiadają działania, które mają ograniczyć widmo głodu na świecie, ale czy 

uda się powstrzymać drożyznę? 

Prawdopodobnie nie - problemem są występujące globalnie susze. Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazuje, że 

światowe zbiory pszenicy będą w tym roku niższe o 0,6 proc. Słabo przedstawia się sytuacja w Stanach 

Zjednoczonych oraz części Afryki. Duże ubytki zobaczymy także w Indiach. Na skutek suszy rząd wprowadził zakaz 

eksportu pszenicy. Rodzi to zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego w Azji. 

Podczas próby przekroczenia granicy marokańsko-hiszpańskiej w Melilli zginęło co najmniej 18 nielegalnych 

migrantów z państw Afryki Subsaharyjskiej. Czy może to być początek wielkiej migracji ludności z krajów uboższych, 

które coraz bardziej odczuwają skutki rosnących cen żywności? 

Pojawienie się niekontrolowanych fal migracji, podobnych do tych z 2015 roku, jest realnym scenariuszem. 

Amerykańska agencja ds. rozwoju międzynarodowego (USAID) informuje, że zagrożenie głodem jest znaczące w 

Somali, Kenii, południowej Etiopii oraz Sudanie. Niedobór żywności występuje również w Centralnej Afryce, m.in. w 
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Kongo czy Angoli, chociaż problemy mają tam mniejszą skalę niż we wschodniej części kontynentu. Skala 

niedożywienia wzrośnie też w mniej stabilnych krajach Bliskiego Wschodu, np. Afganistanie czy Jemenie. 

Na ile rozgrywający się obecnie scenariusz - chodzi zarówno o podwyżki ceny żywności jak i energii - jest w 

wyreżyserowany przez Rosję? 

Rosyjska agresja znacznie przyczyniła się do problemów dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/rybacki-ceny-zywnosci-prawdopodobnie-dalej-beda-rosnac,120883.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: propozycje za pszenicę paszową nie 

przekraczają 1400 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 06.07.2022 |  

Ceny proponowane za ziarno z nowych zbiorów z dnia na dzień są coraz niższe. Dzisiaj 

odnotowaliśmy kolejne, spore obniżki. Najdotkliwszy zjazd zaliczyła pszenica paszowa, 

której wycena od minionego poniedziałku spadła średnio o 51 zł/t. W dół poszła też 

wartość pozostałych gatunków zbóż, ale zarejestrowany regres był na nieco niższą 

skalę. Po serii dużych obniżek, dzisiaj o nieco ponad 23 zł/t podrożał tegoroczny rzepak.  

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

06.07.2022 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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Notowania unijnych zbóż spadają o ponad 10 EUR/t. Ceny najniższe od wielu miesięcy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.07.2022 |  

- Po długim weekendzie amerykańscy inwestorzy sprzedawali wczoraj kontrakty na 

surowce (w tym na towary rolne) w obawie, że nadchodząca recesja w światowej 

gospodarce ograniczy mocno popyt. Jednego dnia ceny ropy obniżyły się o blisko 10%. 

Zbliżona przecena dotyczyła i tak tanich już olejów roślinnych – informuje Andrzej Bąk z 

Warszawskiej Giełdy Towarowej. 

Liderem spadków wśród zbóż była amerykańska pszenica SRW (-4,5%), której cena jest 

niższa niż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Olbrzymie przepływy finansowe na 

rynek amerykańskich obligacji wywindowały kurs USD do poziomu najwyższego od 20 

lat. 

Unijne zboża zaliczyły we wtorek swoje nowe - wielomiesięczne minima po jednodniowym wybiciu w poniedziałek. 

Spadek ceny unijnego rzepaku był minimalny na tle zachowania olejów roślinnych, ropy i canoli. 

Obok szerokiego trendu spadkowego na rynku towarów, zboża tracą również pod presją szybszego niż zwykle tempa 

zbiorów na półkuli północnej. W Kanadzie rolnicy zasadzili pod tegoroczne zbiory 25,4 miliona akrów pszenicy, 

najwięcej od dziewięciu lat, ponieważ ograniczona podaż spowodowała wzrost cen tego zboża wynika z raportu 

Statistics Canada. Raport pokazał, że farmerzy zasieli również więcej canoli niż deklarowali w kwietniu. Areał 

zasiewów rzepaku sięgnął 21,4 miliona akrów, ale jest o prawie 5% mniejszy niż w zeszłym roku. 

Zamknięcie wtorkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 05.07.2022: 

 

Źródło: Andrzej Bąk (eWGT) 

Zamknij > 
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Zbiory rzepaku też ruszyły. Po ile w Polsce są płody rolne? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 06.07.2022 | Fot. M. Tyszka 

Ceny pszenicy na giełdzie towarowej osiągnęły poziomy sprzed wojny. A jak w naszym 

kraju? Płody rolne również potaniały. Trwają zbiory jęczmienia, ale i pierwsze kombajny 

pojawiły się w uprawach rzepaku, w województwie śląskim. Firmy informują nas, że jest 

problem z odbiorem zbóż. 

• Pszenica na giełdzie towarowej kosztuje podobnie, jak przed wojną w Ukrainie. 

• W Polsce trwają zbiory jęczmienia. Pojawiły się pierwsze kombajny w rzepaku. 

• Ceny zbóż w większości badanych przez nas skupach spadły w porównaniu z 

ubiegłym tygodniem. 

W skupach można zaobserwować tendencję spadkową jeśli chodzi o ceny wszystkich gatunków zbóż, ale też i 

rzepaku. Jęczmień różnie sypie, 7-8 t/ha na dobrych stanowiskach i 5-6 na tych słabszych. Gęstość jest bardzo 

zróżnicowana 55-68 kg/hl. „Nowy” rzepak ma przeważnie wilgotność do 8 proc. i zawartość oleju wysoką, bo 43-44 

proc. 

Jęczmień wyceniany jest obecnie na 1000-1220 zł/t. Tona rzepaku z kolei na 2900-3100 zł. Dokładny cennik zbóż na 

końcu artykułu. Mamy też informacje, że jest kłopot z odbiorcami zbóż, którzy od pośredników nie chcą skupować 

ziarna dalej. 

Mniejsze zbiory w Europie w 2022 r. 

Z jednej strony mamy informacje, że zbiory w Ukrainie będą jeszcze mniejsze niż zapowiadano. Poza tym logistyka 

samych żniw może okazać się bardzo trudna, patrząc na poniższe filmy. 

Istnieje też obawa, że plony mogą płonąć, nawet na skutek celowych podpaleń, ale też i wysokich temperatur, 

ponieważ do takich sytuacji nie potrzebna jest wojna. Poniżej video z Rumunii, gdzie przy temperaturze blisko 40 st. 

C płonęło 100 ha pole pszenicy. 

Z drugiej strony pojawiają się informacje o wysokich plonach w Rosji. Czy to tylko propaganda? Czas pokaże. Z kolei z 

Europy południowej, gdzie trwają, a nawet już kończą się żniwa, dochodzą nas dane, że z powodu wysokich 

temperatur i suszy, zbiory będą niższe niż oczekiwano w takich krajach jak np. Włochy, Hiszpania, a także z Francji i 

Niemiec. Komisja Europejska ostatnio korygowała swoją prognozę. 

Jak przypomina agrarheute.com, Komisja Europejska obniżyła w piątek swoją prognozę dotyczącą zbiorów pszenicy 

miękkiej w UE 2022/2023 do poziomu znacznie poniżej poziomów z poprzedniego sezonu, ale utrzymała prognozę 

rekordowego eksportu. W danych o podaży i popycie Komisja Europejska określiła produkcję pszenicy zwyczajnej w 

UE na poziomie 125 mln ton, w porównaniu z 130,4 mln prognozowanych miesiąc temu i 130,1 mln w latach 

2021/2022. KE oczekuje też, że produkcja kukurydzy wyniesie 71,7 mln t w porównaniu do 72,5 mln t miesiąc 

wcześniej, podczas gdy prognozowane zbiory jęczmienia zostały ograniczone tylko nieznacznie do 52,2 mln t z 52,3 

mln t. 

- Handlowcy i analitycy spodziewają się dużego popytu na pszenicę z UE w sezonie 2022/2023, ponieważ wojna Rosji 

na Ukrainie i związane z nią sankcje przeciwko Rosji zakłócają handel zbożem na Morzu Czarnym – podaje niemiecki 

serwis Agrarheute. 

Słowenia wykupuje swoją pszenicę 

Tymczasem Słoweńska Agencja Rezerw Towarowych poinformowała, że wykupi w tym roku całą pszenicę, którą 

słoweńscy rolnicy wyprodukują, aby zabezpieczyć dostawy żywności i ustabilizować ceny. Jak informuje portal 

euractiv.de, skup ziarna ma na celu stabilizację cen i pośrednią kontrolę cen detalicznych. Oprócz hurtowego zakupu 

całej pszenicy, plantatorzy otrzymają pomoc w wysokości 22 mln euro, w tym dotacje na paliwo, nawozy i inne 

środki. 
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Wojna trwa – sprzedaż zboża też 

Jak donosi z kolei agencja Reuters, Kijów poprosił Turcję o zbadanie trzech kolejnych rosyjskich statków, które 

rzekomo przewoziły skradzione zboże. Według oficjalnych dokumentów Ukraina zwróciła się do Turcji o pomoc w 

zbadaniu trzech statków pod rosyjską banderą. 

- W liście z 13 czerwca, o którym wcześniej nie informowano, ukraińskie biuro prokuratora generalnego zwróciło się 

do tureckiego ministerstwa sprawiedliwości o zbadanie i dostarczenie dowodów w sprawie trzech wymienionych 

statków, które, jak podejrzewa, brały udział w transporcie zboża rzekomo skradzionego z niedawno okupowanych 

terytoriów ukraińskich, takich jak: jak Chersoń. W liście, który przejrzał Reuters, stwierdzono, że statki wypłynęły z 

głównego terminalu zbożowego na Krymie w Sewastopolu w kwietniu i maju i naciskały na Ankarę, aby uzyskała 

dokumentację dotyczącą ich ładunku i przybycia do tureckich portów. Rosja zaanektowała Krym w 2014 roku – podał 

Reuters. Wszystkie trzy duże masowce maja być własnością spółki zależnej sankcjonowanej przez Zachód rosyjskiej 

firmy państwowej United Shipbuilding Corporation, według bazy danych żeglugi Equasis. Rosyjska firma nie 

odpowiedziała na prośbę o komentarz… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Jesteśmy w ścisłej czołówce europejskich potęg rzepakowych. Tegoroczna powierzchnia 

zasiewów jest rekordowa 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 07.07.2022 |  

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskie 

Stowarzyszenie Producentów Oleju szacują tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce na ok. 

3,4-3,5 mln ton. Ostateczny wynik oczywiście zweryfikuje przebieg kampanii żniwnej, 

ale nawet przy porównywalnym do ubiegłego sezonu plonowaniu rekordowa 

powierzchnia uprawy, która zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wyniosła ponad 1,065 mln h, wskazuje na bardzo dobry wynik, jakiego 

możemy oczekiwać. 

- Uprawa rzepaku to już jedna z wiodących wręcz specjalizacji polskiego rolnictwa, 

dlatego jako branża przetwórcza robimy wszystko, aby wypracowany przez ostatnią dekadę potencjał krajowego 

łańcucha olejarskiego wzmacniać i rozwijać. To jednak przede wszystkim dzięki naszym dostawcom – rolnikom udaje 

się plasować nasz kraj w ścisłej czołówce europejskich potęg rzepakowych. Bardzo nas cieszy w tym kontekście tak 

dobra perspektywa krajowych zbiorów na nowy sezon – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego 

Stowarzyszenia Producentów Oleju. 

- Dzięki usprawnieniu sprawozdawczości przez ARiMR w ramach systemu płatności obszarowych swoje analizy 

dotyczące sytuacji tuż przed rozpoczęciem żniw rzepakowych nasze Zrzeszenie nie musi opierać jedynie na własnej 

wiedzy, ale twardych danych, które wskazują, że tegoroczna powierzchnia zasiewów rzepaku jest rekordowa. Wobec 

drastycznie rosnących kosztów produkcji aby jednak utrzymać takie zainteresowanie rolników uprawą rzepaku 

konieczne jest kontynuowanie kursu na biopaliwa, które wygenerowały w Polsce podaż nasion ponad dwukrotnie 

przewyższającą zapotrzebowanie spożywcze na olej – stwierdził Juliusz Młodecki, prezes Zarządu Krajowego 

Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. 

- Branża olejarska jest w stanie przerobić w całości polski rzepak gdyby zbiory przekroczyły szacowany pułap nawet 

3,5 mln ton nasion. Tym niemniej, podobnie jak wytwórcy estrów, tłocznie czekają z niecierpliwością na pilną 

nowelizację ustawy biopaliwowej, ponieważ nadal brakuje niektórych rozwiązań prawnych dotyczących Narodowego 

Celu Wskaźnikowego na 2023 rok. Wobec perspektywy tak dobrych zbiorów znacząco rośnie rola biopaliw w 

stabilizacji przychodów producentów rolnych – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego 

Stowarzyszenia Producentów Oleju. 

Zamknij > 

 

 

 


