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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 1 sierpnia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 498,06  Średnia cena zł/t: 1 139,11  Średnia cena zł/t: 1 190,00  Średnia cena zł/t: 1 088,57  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 620,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 250,00  MIN - MAX: 1 090,00 - 1 440,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 250,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 361,33  Średnia cena zł/t: 1 104,76  Średnia cena zł/t: 1 215,65  Średnia cena zł/t: 1 158,20  

MIN - MAX: 1 200,00 - 1 510,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 220,00  MIN - MAX: 1 030,00 - 1 340,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 350,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 494,58  Średnia cena zł/t: 1 581,25  Średnia cena zł/t: 1 588,13  Średnia cena zł/t: 1 477,50  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 730,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 750,00  MIN - MAX: 1 500,00 - 1 750,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 630,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 119,81  Średnia cena zł/t: 1 285,33  Średnia cena zł/l: 2,36 Średnia cena zł/kg: 6,69 

MIN - MAX: 2 850,00 - 3 300,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 410,00  MIN - MAX: 2,21 – 2,48 MIN - MAX: 6,00 – 7,20 

    
    

MATF Pszenica  
343,00 €/t 

MATF Kukurydza  
352,25 €/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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Ceny zbóż i oleistych nadal w odwrocie. W ciągu miesiąca wartość pszenicy spadła o 

ponad 12% 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.07.2022 |  

- Piątkowa sesja zamknęła się dużym spadkiem notowań kontraktów na zboża po obu 

stronach Atlantyku. Przeceny były wynikiem podpisania czterostronnej umowy (ONZ, 

Turcja, Ukraina i Rosja) dającej podstawy do przywrócenia eksportu ukraińskich 

towarów przez czarnomorskie porty – informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy 

Towarowej. Zdaniem władz Ukrainy kraj ten będzie w stanie zasilić globalną podaż 

ziarna o 60 mln ton starych i nowych zbóż przez następne 9 miesięcy. Ułatwienia 

eksportowe dotyczyć też będą rosyjskich zbóż, chociaż nie wprowadzono dotąd 

embarga na import zbóż i nawozów z tego kraju. Czytaj dalej… 

Czasy niestabilne, ale producenci kukurydzy mogą się czuć relatywnie bezpieczni 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.07.2022 |  

Światowe zbiory ziarna kukurydzy już dawno przekroczyły miliard ton. Podczas 

ostatnich dwóch dekad produkcja kukurydzy wzrosła dwukrotnie.  W Polsce w 2021 

roku powierzchnia zasiewów tego gatunku przekroczyła 1,7 miliona hektarów i była o 

20% wyższa niż w poprzednim. Z danych ARiMR wynika, iż w 2022 areał uprawy wynosi 

1,86 mln ha, wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o 8,5%. 

Rok temu zajęliśmy trzecie miejsce wśród europejskich producentów kukurydzy. Zbiory 

polskiej kukurydzy stanowiły 11% produkcji unijnej. Czytaj dalej… 

 

Tegoroczne plony i zbiory jęczmienia ozimego zapowiadają się dobrze. Jakie ceny za 

ziarno z 2022 r.? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.07.2022 |  

Obroty ziarnem ze zbiorów 2021 roku pozostają ograniczone i tak już zapewne 

pozostanie do czasu rozpoczęcia tegorocznych żniw na szerszą skalę. Tymczasem w 

kraju trwają "małe żniwa", tj. zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego. Dotychczas 

jęczmień ozimy w skali kraju zebrano z ponad 40% areału uprawy.  

Podaż krajowego ziarna ze zbiorów 2021 roku jest uszczuplona. Część przetwórców w 

dalszym ciągu poszukuje starego ziarna do przerobu. Czytaj dalej… 

 

Będzie odstępstwo od zasad WPR. Cel zwiększyć produkcję zbóż 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 25.07.2022 | Fot. Pixabay 

KE chce tymczasowych odstępstw od WPR, aby zwiększyć unijną produkcję zbóż. Nie 

będzie obowiązku płodozmianu i utrzymywania obszarów nieprodukcyjnych. 

Jak już o tym informowaliśmy, Komisja Europejska przymierzała się do podjęcia decyzji 

o zawieszeniu konieczności stosowania płodozmianu i zachowania obszarów 

nieprodukcyjnych w unijnym rolnictwie. Ma to pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa 

żywnościowego w Europie, m.in. w związku z wojną na Ukrainie. Czytaj dalej… 
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Nawozy potasowe – wysokie ceny i problemy z dostępnością 
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 25.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Atak Rosji na Ukrainę zatrząsł nie tylko polskim, ale i europejskim czy światowym 

rynkiem nawozów potasowych. Zdecydowana większość potasu pochodzi ze złóż na 

terenie Rosji i Białorusi. Czy nawozy potasowe są dostępne? Ile kosztuje sól potasowa 

czy KornKali? Polihalit, z którego pozyskuje się siarczan potasu, wydobywa się głównie 

w Rosji i Niemczech. Z kolei złoża soli potasowej znajdują się głównie na Białorusi i w 

Rosji. Nie ma więc wątpliwości, że przyczyn aktualnych zawirowań rynku nawozów 

potasowych należy dopatrywać się w sytuacji politycznej. Czytaj dalej… 

 

Na ile państwowych hektarów mogą jeszcze liczyć rolnicy? 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 26.07.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Stan zagospodarowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wynosi 1 

189 310 ha - to 88 proc. pozostających w zasobie. 1 079 903 ha jest w dzierżawie, a 

pozostałe w innych formach, głównie w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie - 

poinformował Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa. 

Według stanu na 31 maja br. w ZWRSP znajdowało się 158 223 ha gruntów do 

rozdysponowania. A jeszcze 31 marca było 377 883 działek o powierzchni 174 839 ha. 

Czytaj dalej… 

Minister boi się niekontrolowanych wzrostów cen zbóż i nawozów 
Agropolska.pl | Autor : Anna Bytniewska PAP,(EM) | 26.07.2022 | Fot. Tytus Żmijewski 

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa obawia się o niekontrolowany wzrost cen zbóż w 

okresie jesienno-zimowym ze względu na fakt, że na światowym rynku może zabraknąć 

ziarna. 

Na antenie TVP INFO polityk powiedział, że w jego ocenie obecne wzrosty cen zbóż to 

"chwilowa satysfakcja" producentów, ale już nie dla hodowców zwierząt, którzy 

ponoszą wysokie koszty produkcji. Czytaj dalej… 

 

Kowalczyk: Jesteśmy w gotowości. Nie chciałbym, abyśmy zatrzymywali produkcję 

nawozów 
Farmer.pl | Autor : Iwona Dyba| 26.07.2022 | Fot. PTWP 

Rośnie presja na ograniczenie zużycia gazu w UE, wszystko po to, by przeciwstawić się 

rosyjskiej agresji. Jak te działania ostatecznie przełożą się na dostępność i cenę 

nawozów azotowych? O te kwestie pytamy Henryka Kowalczyka ministra rolnictwa. 

Komisja Europejska przygotowuje plan awaryjny w zakresie ograniczenia zużycia gazu w 

Europie. Dziś, czyli 26 lipca w Brukseli odbyło się posiedzenie ministrów energii państw 

Unii Europejskiej, podczas którego osiągnięto polityczne porozumienie na temat 

dobrowolnego ograniczenia zużycia gazu przez państwa Wspólnoty. Czytaj dalej… 
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Jakie są ceny nawozów? – lipiec 2022 r. 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka| 26.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Mimo że w najlepsze trwają żniwa, to my przyglądamy się cenom nawozów 

mineralnych. Lato to czas, kiedy one zwykle są najtańsze, ale w tym sezonie słowo 

„tanie” nie obowiązuje. Porównując lipiec 2021 a lipiec 2022, mamy przepaść cenową, a 

wiele wskazuje na to, że „taniej to już było”. Dlaczego? Przed nami zima, która nie 

zapowiada się optymistycznie. Borykamy się obecnie z ogromnym kryzysem 

energetycznym, który w związku z wojną w Ukrainie i atakiem Rosji jeszcze się zaostrzył. 

Problemy z pozyskaniem energii nie dotyczą tylko Polski, ale całek Europy. Czytaj dalej… 

 

Tymczasowe zniesienie ceł nałożonych na nawozy? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.07.2022 | 

W obliczu  napiętej  sytuacji  na  rynku  nawozów,  Komisja  Europejska  (DG  Trade) 

podjęła  długo  oczekiwaną  przez  społeczność  rolną  decyzję  o  zniesieniu  ceł 

konwencyjnych  nałożonych  na  niektóre  nawozy  (mocznik  i  bezwodny  amoniak). 

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ten krok w dobrym kierunku i wzywają 

Komisję do  trzymania  się tego  logicznego  podejścia  poprzez  zniesienie 

konwencyjnych  ceł nałożonych  na  kluczowe  nawozy,  bezpośrednio wykorzystywane  

przez  rolników  (UAN,  DAP,  MAP  i  NPK)  oraz  środków antydumpingowych 

nałożonych na import UAN z Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych. Czytaj 

dalej… 

Aplikacja suszowa działa. W końcu można oszacować straty 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.07.2022 | 

Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza, aplikacja suszowa ruszyła po wielu 

miesiącach oczekiwania. Oznacza to, że rolnicy w końcu mogą złożyć wniosek o 

oszacowanie skutków oddziaływania suszy w tegorocznych uprawach. 

- Według raportów IUNG-PIB susza rolnicza 2022 występuje na terenie całego kraju. 

Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się, co spowodowało że z problemem 

niedoboru wody zmaga się coraz większa liczba gospodarstw. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: pszenica podrożała o 30-40 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 27.07.2022 |  

Na rynkach światowych trwa huśtawka w notowaniach zbóż spowodowana m.in. 

niepewną przyszłością ukraińskiego eksportu ziarna. Sytuacja międzynarodowa silnie 

wpływa na wydarzenia na krajowym podwórku, gdzie wraz z wczorajszym wzrostem 

cen na giełdzie Matif w Paryżu, dzisiaj obserwujemy spore podwyżki cen w naszych 

notowaniach skupu zbóż i oleistych. Tylko od minionego poniedziałku średnia stawka za 

pszenicę konsumpcyjną wzrosła o ponad 40 zł/t, a przeciętna wycena rzepaku poszła w 

górę o przeszło 50 zł/t. Czytaj dalej… 
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Jak idą żniwa 2022? Nie ma powodów do narzekania 
Farmer.pl | Autor : Kamil Pawłowski | 27.07.2022 | fot.kh 

Inflacja, wojna tuż za polską granicą, a potem wiosenna susza. Ten sezon nie należy do 

najłatwiejszych dla polskich rolników. Dlatego z dużą obawą farmerzy przystępowali do 

żniw, które w 2022 roku przyszły nieco wcześniej niż zwykle. 

Skontaktowaliśmy się z kilkoma usługodawcami i rolnikami z różnych stron Polski by 

dowiedzieć się jak przebiegają żniwa. Przedstawiciele firm usługowych są 

umiarkowanymi optymistami. Biorąc pod uwagę warunki można śmiało stwierdzić, że 

powodów do narzekań nie ma, a plony i ich jakość mogły być znacznie gorsze. Czytaj 

dalej… 

 

Kolejny gwóźdź do trumny. Agrochem podnosi ceny nawozów o kilkaset złotych za tonę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.07.2022 | 

Spółka Agrochem Puławy (autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty) podała nowe cenniki 

sprzedaży nawozów azotowych i wieloskładnikowych. W porównaniu do oferty z 8 

lipca, dzisiaj opublikowane zestawienie przynosi spore podwyżki. W odstępie 20 dni 

saletra amonowa (Pulan) podrożała o 280 zł/t, RSM o ok. 500 zł/t, a stawka za Polifoskę 

5 poszła w górę o 150 zł/t.  Cennik hurtowy nawozów azotowych (obowiązuje od 

27.07.2022 lub do wyczerpania zapasów. Czytaj dalej… 

 

 

Susza na terenie 14 województw. Najgorzej jest w uprawach kukurydzy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.07.2022 | 

- W siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2022 roku średnia 

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

jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -106 mm. W rozpatrywanym 

sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 13 mm w stosunku do 

poprzedniego okresu (11 V - 10 VI) – informuje Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa (Państwowy Instytut Badawczy). Czytaj dalej… 

 

 

Jakie są ceny zbóż i rzepaku – 28 lipca 2022 r. Nadal susza 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka| 28.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Przyglądamy się dokładnie cennikom zbóż i rzepaku. Żniwa trwają w najlepsze, podaż 

ziarna w skupach bardzo wzrosła, a ceny są zróżnicowane. Mapy wilgotności gleby są 

jednak bardzo „czerwone”. Jest sucho. Ceny zbóż przeważnie delikatnie wzrosły. W 

ubiegłym tygodniu wartości jęczmienia to 1070-1200 zł/t, pszenicy 1200-1530 zł/t, a 

rzepaku 2900-3050 zł/t. Teraz te ceny kształtują się następująco (zł/t): jęczmień – 1070-

1200, pszenica – 1200-1570, pszenżyto – 1150-1280, żyto – 1000-1200, owies – 990-

1050, kukurydza sucha – 1250-1400, a rzepak – 2930-3150. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Ceny zbóż i oleistych nadal w odwrocie. W ciągu miesiąca wartość pszenicy spadła o 

ponad 12% 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.07.2022 |  

- Piątkowa sesja zamknęła się dużym spadkiem notowań kontraktów na zboża po obu 

stronach Atlantyku. Przeceny były wynikiem podpisania czterostronnej umowy (ONZ, 

Turcja, Ukraina i Rosja) dającej podstawy do przywrócenia eksportu ukraińskich 

towarów przez czarnomorskie porty – informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy 

Towarowej. 

Zdaniem władz Ukrainy kraj ten będzie w stanie zasilić globalną podaż ziarna o 60 mln 

ton starych i nowych zbóż przez następne 9 miesięcy. Ułatwienia eksportowe dotyczyć 

też będą rosyjskich zbóż, chociaż nie wprowadzono dotąd embarga na import zbóż i 

nawozów z tego kraju. 

Unijny kontrakt na pszenicę był wyjątkiem w gronie przecenionych zbóż i nasion oleistych. Seria na wrzesień 

podrożała o symboliczne 0,25 euro w skali tygodnia i to mimo spadku w piątek o 25 euro. Zerowe zamknięcie 

tygodniowe miało miejsce dzięki dużym zakupom francuskiej pszenicy przez Egipt w końcówce minionego tygodnia 

po wcześniejszym anulowaniu przetargu na pszenicę spoza Europy. 

W czwartek (21.07.2022) Egipt (największy importer pszenicy na świecie) zakupił po prywatnych negocjacjach 640 

000 t pszenicy, z czego 420 000 t pochodzi z Europy (360 tys. ton z Francji), a 220 000 t z Rosji. Wyjątkowo słabe euro 

sprzyja francuskiemu eksportowi. Paryski kontrakt na pszenicę zareagował w czwartek wybiciem o ponad 10 euro i 

powrotem powyżej poziomu 350 eur/t. Wcześniej Egipt kupił 1,27 mln ton pszenicy zwyczajnej podczas dwóch 

przetargów zawartych 29 czerwca i 4 lipca, z czego 530 000 ton pochodziło z Francji. 

Okresowe zmiany notowań kontraktów futures: 

 

Źródło: Andrzej Bąk (eWGT) 

Zamknij > 
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Czasy niestabilne, ale producenci kukurydzy mogą się czuć relatywnie bezpieczni 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.07.2022 |  

Światowe zbiory ziarna kukurydzy już dawno przekroczyły miliard ton. Podczas 

ostatnich dwóch dekad produkcja kukurydzy wzrosła dwukrotnie.  W Polsce w 2021 

roku powierzchnia zasiewów tego gatunku przekroczyła 1,7 miliona hektarów i była o 

20% wyższa niż w poprzednim. Z danych ARiMR wynika, iż w 2022 areał uprawy wynosi 

1,86 mln ha, wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o 8,5%. 

Rok temu zajęliśmy trzecie miejsce wśród europejskich producentów kukurydzy. Zbiory 

polskiej kukurydzy stanowiły 11% produkcji unijnej. 

Sytuacja geopolityczna nie napawa optymizmem. Postęp hodowlany oraz nowoczesne 

technologie hodowli przyczyniły się do bardzo znacznego wzrostu wydajności tej uprawy. Z kolei rosnące 

zapotrzebowanie na surowiec zapewnia względną stabilizację rynku oraz dobre perspektywy jego rozwoju. Eksperci 

prognozują wyraźny wzrost zużycia kukurydzy na świecie. W tym roku wzrosną też zbiory. Amerykański Departament 

Rolnictwa USDA przewiduje także wzrost globalnych zapasów kukurydzy. W Polsce ceny ziarna będą podążały za 

zmianami na rynkach zagranicznych. Sytuacja geopolityczna nie napawa optymizmem, jednak producenci kukurydzy 

mogą się czuć relatywnie bezpieczni. 

Do krajowego rejestru wpisano już ponad 200 odmian kukurydzy. Ich wartość gospodarcza została sprawdzona i 

potwierdzona w doświadczeniach PDO. Dzięki dobrym wynikom produkcyjnym oraz wprowadzeniu odmian dobrze 

tolerujących niską temperaturę wiosną czy stres suszy, uprawa kukurydzy możliwa i rentowna jest na niemalże całym 

terytorium naszego kraju. Jest to gatunek, który nie przysparza zbyt wielu problemów. W odróżnieniu od większości 

innych upraw nakłady na produkcję są relatywnie niskie. Nie wymaga skomplikowanej ochrony fungicydowej i 

insektycydowej. Niezbędna jest jednak staranna agrotechnika jako podstawowy sposób zapobiegania nadmiernemu 

rozwojowi chwastów, chorób i szkodników. Warto także do uprawy wybierać odmiany tolerancyjne na choroby i 

mniej porażane przez szkodniki. 

Nakłady na uprawę kukurydzy, nie licząc suszenia, nie należą do najwyższych. Wielu ekspertów przedstawia 

kukurydzę jako gatunek o ogromnym potencjale wykorzystania metod biologicznych do ochrony plantacji. W jej 

uprawie stosować można kruszynka do zwalczania omacnicy prosowianki, nicienie do walki ze stonką kukurydzianą 

czy grzyby z rodzaju Trichoderma do redukcji infekcji fuzarioz. 

Obecnie obserwujemy intensywny rozwój hodowli odpornościowej, której wynikiem jest wprowadzenie na rynek 

coraz większej ilości odmian kukurydzy tolerancyjnych na szereg różnych patogenów. Niezmiennie istotnym 

zagrożeniem dla tej uprawy jest niekorzystna aura. Priorytetem hodowców jest uniezależnienie plonowania od 

zmiennych warunków pogodowych. Coraz częściej zmagamy się z nieprzewidywalną aurą, która przyczynia się do 

zwiększenia poziomu stresu dla roślin. Dla kukurydzy niekorzystne są wiosenne chłody i letnie susze. Szczególnie te 

ostatnie mogą w znaczący sposób obniżyć wysokość i jakość plonowania. Warto wybierać odmiany, które nie tylko 

wysoko, a przede wszystkim stabilnie plonują w różnych warunkach uprawowych. To, plus odpowiedni dobór 

wczesności odmiany do danego regionu to najlepsza droga do sukcesu w uprawie tej rośliny. 

Przykładem takiej odmiany jest średniowczesny (FAO 240-250) mieszaniec na ziarno DKC3595. Wyróżnia się wysokim 

i wiernym plonowaniem, nawet na słabszych stanowiskach glebowych oraz silnym efektem Dry-Down, czyli szybkim 

zrzutem wody w końcowej fazie dojrzewania. Dodatkowe atuty odmiany to silny wigor początkowy, dobra tolerancja 

na niską temperaturę oraz mała podatność na wyleganie. Ceny środków produkcji drożeją w szybkim tempie. Z 

pewnością odbije się to na rentowności produkcji rolnej. Nakłady na uprawę kukurydzy, nie licząc suszenia, nie 

należą do najwyższych. Wybierając wysoko i wiernie plonujące odmiany wciąż możemy liczyć na w miarę 

satysfakcjonujący zysk. Szczególnie, gdy wybierzemy odmianę o niskiej wilgotności ziarna w czasie zbioru, co 

znacząco obniża koszty poniesione na dosuszanie ziarna. 

Zamknij > 
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Tegoroczne plony i zbiory jęczmienia ozimego zapowiadają się dobrze. Jakie ceny za 

ziarno z 2022 r.? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.07.2022 |  

Obroty ziarnem ze zbiorów 2021 roku pozostają ograniczone i tak już zapewne 

pozostanie do czasu rozpoczęcia tegorocznych żniw na szerszą skalę. Tymczasem w 

kraju trwają "małe żniwa", tj. zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego. Dotychczas 

jęczmień ozimy w skali kraju zebrano z ponad 40% areału uprawy.  

Zbiór 2021 

Podaż krajowego ziarna ze zbiorów 2021 roku jest uszczuplona. Część przetwórców w 

dalszym ciągu poszukuje starego ziarna do przerobu. Odbywa się też import ziarna 

kukurydzy drogą kolejową z Ukrainy. Niemniej jednak, do kraju trafiają znaczne 

wolumeny ziarna różnych zbóż drogą samochodową w big bagach, które trafiają na wschód i południowy-wschód 

kraju. 

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

kształtowały się następująco (wg stanu na 19 lipca br.): 

- pszenica konsumpcyjna - 1450-1580 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1300-1430 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne – 1150-1250 PLN/t, 

- żyto paszowe – 1050-1150 PLN/t, 

- pszenżyto - 1150-1250 PLN/t, 

- owies paszowy - 800-950 PLN/t, 

- kukurydza - 1200-1350 PLN/t. 

Według zaktualizowanych danych, w pierwszych 11 miesiącach sezonu 2021/22 (lipiec-maj), eksport zbóż z kraju 

wyniósł ponad 6955 tys. ton wobec 8563 tys. ton wyeksportowanych w poprzednim sezonie. Z tej wielkości, eksport 

pszenicy wyniósł ponad 2422 tys. ton, żyta – 583 tys. ton, pszenżyta – 613 tys. ton, kukurydzy – 2784 tys. ton, owsa – 

167 tys. ton, a jęczmienia – 386 tys. ton. Z kolei, w pierwszych 11 miesiącach sezonu 2021/22 (lipiec-maj) import 

kukurydzy do kraju wyniósł około 646 tys. ton wobec 281 tys. ton sprowadzonych do kraju w poprzednim sezonie. 

W porównaniu do cen przed tygodniem, ceny pszenicy z ubiegłorocznych zbiorów z dostawą do portów osłabły i 

kształtowały się na następujących poziomach (według stanu na 19 lipca br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1620-1630 PLN/t (dostawa G/G, VII, 1700 PLN/t przy dostawie do końca 

bieżącego tygodnia), - kukurydza – 1420-1430 PLN/t (dostawa G/G, VII/VIII). 

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

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

Zbiór 2022 

W kraju trwają "małe żniwa", tj. zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego. Upalna pogoda wpłynęła na 

rozpoczęcie zbiorów pozostałych zbóż ozimych na południu kraju. Zaawansowanie zbiorów jest jednak mocno 

zróżnicowane. Izba Zbożowo-Paszowa szacuje, iż jak dotychczas jęczmień ozimy w skali kraju zebrano z ponad 40% 

areału uprawy. W pierwszej kolejności koszone są plantacje na glebach lżejszych i przepuszczalnych. Najbardziej 

zaawansowane zbiory jęczmienia ozimego notuje się na południowym-zachodzie kraju, gdzie zbiory tego zboża są już 

w końcowej fazie. Im dalej na północ, tym mniejsze zaawansowanie zbiorów. Tegoroczne plony i zbiory jęczmienia 

ozimego zapowiadają się dobrze. Na plantacjach, które zostały dobrze zabezpieczone przed chorobami i szkodnikami 
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jeszcze jesienią osiągane są bardzo dobre plony rzędu 6-8 t/ha. Z kolei, zbiory rzepaku są w początkowej fazie. 

Powrót upalnej pogody w bieżącym tygodniu zapewne wpłynie na wyraźne przyspieszenie małych żniw. W związku z 

wysokimi kosztami transportu, na rynku notuje się znaczne różnice w cenach zbóż między północą, a południem i 

południowo-wschodnią częścią kraju. 

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

następująco (wg stanu na 22 lipca br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) – 1350-1470 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1200-1340 PLN/t, 

żyto konsumpcyjne (72/120) – 1000-1100 PLN/t, 

- pszenżyto (68) – 1100-1200 PLN/t, 

- jęczmień (62) - 1100-1200 PLN/t, 

- kukurydza – 1250-1300 PLN/t (dostawa X-XI), rzepak - 2900-3000 PLN/t (dostawa VII-VIII). 

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

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

kukurydzy może zbliżyć się do 200 tys. ton. 

Ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą osłabły i obecnie kształtują się następująco 

(wg stanu na 19 lipca br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1600-1620 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX), 

- żyto (72/120) – 1235-1245 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- pszenżyto (68) –1300-1310 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- owies (46) – 1100-1160 PLN/t (dostawa GG, VIII-IX), 

- kukurydza – 1370-1380 PLN/t (dostawa G/G, X/XI). 

 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Będzie odstępstwo od zasad WPR. Cel zwiększyć produkcję zbóż 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 25.07.2022 | Fot. Pixabay 

KE chce tymczasowych odstępstw od WPR, aby zwiększyć unijną produkcję zbóż. Nie 

będzie obowiązku płodozmianu i utrzymywania obszarów nieprodukcyjnych. 

Jak już o tym informowaliśmy, Komisja Europejska przymierzała się do podjęcia decyzji 

o zawieszeniu konieczności stosowania płodozmianu i zachowania obszarów 

nieprodukcyjnych w unijnym rolnictwie. Ma to pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa 

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

Dziś już wiemy, że Komisja decyzję tę podjęła i oficjalnie proponuje tymczasowe 

krótkoterminowe odstępstwo od przepisów dotyczących płodozmianu i utrzymania na 

gruntach ornych elementów niezwiązanych z produkcją. Chodzi konkretnie o GAEC 7 i 8. Skutki takiego środka będą 

zależały od wyboru dokonanego przez państwa członkowskie i rolników, ale zmaksymalizują zdolność produkcyjną 

UE w zakresie zbóż przeznaczonych na produkty spożywcze. 

- Szacuje się, że w porównaniu ze stanem obecnym przywróci się produkcję na 1,5 mln hektarów. Każda tona zbóż 

wyprodukowanych w UE przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie - informuje 

biuro prasowe KE w komunikacie. 

Wniosek Komisji zostanie przesłany państwom członkowskim UE przed jego formalnym przyjęciem. 

Jak napisano w uzasadnieniu decyzji, światowy system żywnościowy stoi w obliczu poważnych zagrożeń i 

niepewności wynikających w szczególności z wojny na Ukrainie, gdzie w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się 

również problemy związane z bezpieczeństwem żywnościowym. 

- Biorąc pod uwagę znaczenie norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska dla celów zachowania 

potencjału glebowego i poprawy różnorodności biologicznej w gospodarstwach rolnych w ramach 

długoterminowego zrównoważonego rozwoju sektora oraz utrzymania potencjału produkcji żywności, odstępstwo 

jest tymczasowe, ograniczone do roku składania wniosków 2023 i ograniczone do tego, co jest absolutnie niezbędne 

do rozwiązania problemów związanych ze światowym bezpieczeństwem żywnościowym wynikających z rosyjskiej 

agresji wojskowej na Ukrainę, a zatem wyklucza sadzenie upraw, które są zwykle wykorzystywane do karmienia 

zwierząt (kukurydza i soja) - podkreśla KE. 

Jak zaznaczono w komunikacie, wniosek Komisji jest wynikiem starannego wyważenia między globalną dostępnością 

i przystępnością cenową żywności z jednej strony, a ochroną różnorodności biologicznej i jakości gleby z drugiej 

strony. 

- Komisja pozostaje w pełni zaangażowana w realizację Zielonego Ładu. We wniosku przewidziano, że państwa 

członkowskie korzystające z odstępstw będą promować ekoprogramy i środki rolnośrodowiskowe zaprogramowane 

w ich planach strategicznych WPR. Długoterminowa stabilność naszego systemu żywnościowego ma zasadnicze 

znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego - podkreśla KE… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Nawozy potasowe – wysokie ceny i problemy z dostępnością 
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 25.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Atak Rosji na Ukrainę zatrząsł nie tylko polskim, ale i europejskim czy światowym 

rynkiem nawozów potasowych. Zdecydowana większość potasu pochodzi ze złóż na 

terenie Rosji i Białorusi. Czy nawozy potasowe są dostępne? Ile kosztuje sól potasowa 

czy KornKali? 

Polihalit, z którego pozyskuje się siarczan potasu, wydobywa się głównie w Rosji i 

Niemczech. Z kolei złoża soli potasowej znajdują się głównie na Białorusi i w Rosji. Nie 

ma więc wątpliwości, że przyczyn aktualnych zawirowań rynku nawozów potasowych 

należy dopatrywać się w sytuacji politycznej. Sprawdziliśmy, jakie nawozy potasowe są 

obecnie dostępne i na jakim poziomie kształtują się ceny. Co ważne, często w magazynach dystrybutorów zostały 

tylko najmniejsze opakowania - worki 25- i 50-kilogramowe. Zaledwie co piąta z firm wobec braku przykładowo soli 

potasowej była w stanie zaoferować od ręki inny nawóz zawierający potas. Dane pochodzą z około 30 punktów 

dystrybucyjnych z całej Polski. 

Znaczenie potasu 

Potas jest jednym z makroelementów kluczowych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Odpowiada choćby za 

gospodarkę wodną, transport składników pokarmowych czy syntezę białek. Bierze udział w regulacji działania 

aparatów szparkowych, co bezpośrednio ma wpływ na intensywność fotosyntezy, a więc najważniejszy proces w 

organizmach roślin. Nie bez znaczenia jest też zwiększenie odporności na czynniki stresowe w warunkach 

zaspokojenia zapotrzebowania na potas. 

Cena soli potasowej - lipiec 2022 

Z chemicznego punktu widzenia jest to chlorek potasu. Z punktu widzenia rolnika- popularny i dotychczas 

stosunkowo tani nawóz zawierający aż 60% tego cennego pierwiastka. Na rynku dostępna jest sól potasowa w formie 

krystalicznej i granulowanej. Dostępność soli potasowej potwierdziła blisko połowa firm, z którymi się 

kontaktowaliśmy, jednak przedstawiciele kilku z nich zaznaczali, że pozostały tylko resztki w magazynach, a nowa 

dostawa z pewnością będzie droższa. Połowa dystrybutorów oferuje sól potasową pakowaną w bigbagi po 500 kg, w 

pozostałych przypadkach są to worki po 50 kg. Średnio za tonę soli potasowej trzeba obecnie zapłacić 4200 zł. Dla 

porównania, w lutym bieżącego roku było to średnio 2650 zł, mamy więc do czynienia ze wzrostem ceny aż o 50% w 

ciągu pół roku. 

Cena KornKali - lipiec 2022 

Kolejnym popularnym nawozem potasowym, którego dostępność wzięliśmy pod lupę jest KornKali. Z chemicznego 

punktu widzenia jest to mieszanina chlorku potasu, siarczku magnezu i tlenku sodu. Taki nawóz zawiera 40% K2O, 

12,5% SO3, 6% MgO i 4% Na2O. Jest to więc sól potasowa wzbogacona o siarkę i magnez. Dostępność KornKali 

potwierdziła blisko połowa firm, z którymi się kontaktowaliśmy. Większość z nich oferuje nawóz pakowany w bigbagi 

po 500 kg, jednak niektórzy dystrybutorzy zaznaczają, że w magazynach pozostały ostatnie sztuki i nie wiadomo 

kiedy ani w jakiej cenie będzie nowa dostawa. Średnio za tonę tego nawozu trzeba obecnie zapłacić 3400 zł. Dla 

porównania, w lutym bieżącego roku było to średnio 2250 zł, co oznacza wzrost ceny w ciągu pół roku o ponad 50%. 

Cena siarczanu potasu - lipiec 2022… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Na ile państwowych hektarów mogą jeszcze liczyć rolnicy? 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 26.07.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Stan zagospodarowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wynosi 1 

189 310 ha - to 88 proc. pozostających w zasobie. 1 079 903 ha jest w dzierżawie, a 

pozostałe w innych formach, głównie w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie - 

poinformował Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa. 

Według stanu na 31 maja br. w ZWRSP znajdowało się 158 223 ha gruntów do 

rozdysponowania. A jeszcze 31 marca było 377 883 działek o powierzchni 174 839 ha. 

"Znaczna część gruntów do rozdysponowania charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem 

(377,9 tys. działek) oraz innymi niekorzystnymi cechami (np. nieuregulowanymi 

stosunkami wodnymi, zakamienieniem, położeniem na skarpach, urwiskach i pomiędzy wałami 

przeciwpowodziowymi). Średnia powierzchnia działki nierozdysponowanej wynosi 0,46 ha - od 0,2 ha w południowo-

wschodniej i centralnej Polsce do 0,9 ha w części północnej, południowej i zachodniej. Tak duża liczba nieruchomości 

wymaga poniesienia znacznych nakładów pracy (w tym uregulowania stanu geodezyjno-prawnego), aby w 

przyszłości dokonać ich rozdysponowania. Grunty pozostające do rozdysponowania położone są na terenie 26 241 

obrębów. Największe rozproszenie działek występuje w województwach mazowieckim, lubelskim oraz 

wielkopolskim" - wyliczył Romanowski w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich. 

Dodał, że w 2022 r. wygasają 5 324 umowy dzierżawy o powierzchni 77 126 ha, w 2023 r. 5 585 na 152 841 ha. Od 1 

września 2017 r. do 30 czerwca 2022 r. przedłużono 31 290 umów dzierżawy obejmujących 601 650 ha. 

Liczba umów dzierżaw (i powierzchnia gruntów nimi objętych), zakończonych lub podlegających zakończeniu - z 

powodu odrzucenia przez dzierżawców propozycji wyłączenia 30 proc. dzierżawionej powierzchni - wynosi 

odpowiednio: w 2021 roku - 4 umowy obejmujące 2 134 ha, w 2022 roku - 7 (3 761 ha), w 2023 roku - 33 (37 440 

ha). 

"W myśl art. 4 ust. 11 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie ma 

możliwości przedłużenia umów dzierżawy w przypadku odrzucenia przez dzierżawcę propozycji wyłączenia 30 proc. 

dzierżawionej powierzchni" - wskazał wiceszef resortu rolnictwa. 

Odniósł się także do kwestii państwowych gruntów pozostających w bezumownym użytkowaniu. Według danych 

resortu, w 98 proc. są to grunty, które nie zostały wydane przez dzierżawców po zakończeniu umów dzierżawy. 

Według stanu na 31 marca br. toczyło się 77 postępowań sądowych przeciwko dzierżawcom, którzy nie wydali 

gruntów o powierzchni 6 652 ha. 

Zamknij > 
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Minister boi się niekontrolowanych wzrostów cen zbóż i nawozów 
Agropolska.pl | Autor : Anna Bytniewska PAP,(EM) | 26.07.2022 | Fot. Tytus Żmijewski 

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa obawia się o niekontrolowany wzrost cen zbóż w 

okresie jesienno-zimowym ze względu na fakt, że na światowym rynku może zabraknąć 

ziarna. 

Na antenie TVP INFO polityk powiedział, że w jego ocenie obecne wzrosty cen zbóż to 

"chwilowa satysfakcja" producentów, ale już nie dla hodowców zwierząt, którzy 

ponoszą wysokie koszty produkcji. 

Zaapelował, by rolnicy nie wyzbywali się zapasów zbóż, które w tym sezonie były spore. 

- Jesień może być trudna i to powtarzam cały czas, żeby się tych zapasów nie wyzbywać, 

bo (...) kryzys żywnościowy nie został jeszcze zażegnany, ten światowy - stwierdził szef resortu. 

Jako kolejny problem wskazał wysokie stawki gazu i z tym związane ceny nawozów. - Na to też nie mamy wpływu. Na 

razie ceny się ustabilizowały (...) na bardzo wysokim poziomie. Jeśli dalej szłyby do góry, to może rzeczywiście być 

niebezpieczeństwo - powiedział Kowalczyk. 

Zauważył, że już obecnie niektóre zakłady nawozowe np. w Norwegii zaprzestały produkcji ze względu na cenę gazu. 

- Polskie firmy produkują nawozy cały czas, ale ceny są rzeczywiście duże - przyznał na koniec. 

Zamknij > 
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Kowalczyk: Jesteśmy w gotowości. Nie chciałbym, abyśmy zatrzymywali produkcję 

nawozów 
Farmer.pl | Autor : Iwona Dyba| 26.07.2022 | Fot. PTWP 

Rośnie presja na ograniczenie zużycia gazu w UE, wszystko po to, by przeciwstawić się 

rosyjskiej agresji. Jak te działania ostatecznie przełożą się na dostępność i cenę 

nawozów azotowych? O te kwestie pytamy Henryka Kowalczyka ministra rolnictwa. 

Komisja Europejska przygotowuje plan awaryjny w zakresie ograniczenia zużycia gazu w 

Europie. Dziś, czyli 26 lipca w Brukseli odbyło się posiedzenie ministrów energii państw 

Unii Europejskiej, podczas którego osiągnięto polityczne porozumienie na temat 

dobrowolnego ograniczenia zużycia gazu przez państwa Wspólnoty. 

- Państwa członkowskie, na zasadach dobrowolności zgodziły się na zmniejszenie 

swojego zapotrzebowania na gaz o 15% w porównaniu ze średnim zużyciem w ciągu ostatnich pięciu lat, między 1 

sierpnia 2022 a 31 marca 2023, za pomocą własnych środków - czytamy w dzisiejszym komunikacie Rady UE. 

Celem redukcji zapotrzebowania na gaz jest poczynienie oszczędności przed zimą, aby przygotować się na 

ewentualne zakłócenia dostaw gazu z Rosji, która stale wykorzystuje dostawy energii jako broń. 

Presja na wzrost ceny gazu na pewno nadal będzie się utrzymywać. Temat kalkulują też firmy nawozowe. W ostatnim 

czasie Grupa Azoty wstrzymała produkcję melaminy, służącej do wyrobu np. żywic syntetycznych, z powodu m.in. 

rosnących cen gazu. Z kolei norweski gigant firma Yara International również podjęła trudną decyzję, w zakresie 

ograniczenia produkcji amoniaku. Jednocześnie firma podkreśliła, że nie wykluczone są przyszłe cięcia. 

Czy przed nami kolejny sezon nie tylko z wysokimi cenami, ale i z ograniczoną dostępnością nawozów? O to, też 

pytaliśmy Henryka Kowalczyka wicepremiera, ministra rolnictwa podczas rozmowy, która została przeprowadzona 21 

lipca br. 

- Jestem w bieżącym kontakcie z Grupą Azoty. Bałem się, powiem szczerze, że po 15 maja, kiedy skończy się ten 

okres sprzedaży nawozów z dopłatami, że będzie zastój w rynku. Jednak nie, główni pośrednicy, dystrybutorzy cały 

czas skupowali te nawozy. Problemu nie było, jesteśmy w gotowości. Jak będzie trzeba to też możemy wykupować 

nawozy. Nie chciałbym i o tym prezes Grupy Azoty wie, żebyśmy zatrzymywali produkcję nawozów. Nie powinniśmy 

robić tego błędu co norweska Yara - powiedział wicepremier.  

Jednocześnie minister podkreśla, że niestety gaz nie tanieje. Mimo tego, ceny nawozów utrzymują się na wysokim, 

ale stabilnym poziomie. 

Dopłaty do nawozów 

- Rolnicy teraz otrzymują dopłaty do nawozów. Ja mam nadzieję, że większość tych dopłat przeznaczą na zakup 

kolejnych (nawozów - dop. redakcji), bo taka powinna być kolej rzeczy. Wypłacamy codziennie kilkaset milionów 

złotych od 11 lipca, bo od tego momentu te dopłaty ruszyły. Do końca sierpnia planujemy wypłacić wszystko - mówił 

minister… 

Link do pełnego artykułu 
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Jakie są ceny nawozów? – lipiec 2022 r. 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka| 26.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Mimo że w najlepsze trwają żniwa, to my przyglądamy się cenom nawozów 

mineralnych. Lato to czas, kiedy one zwykle są najtańsze, ale w tym sezonie słowo 

„tanie” nie obowiązuje. Porównując lipiec 2021 a lipiec 2022, mamy przepaść cenową, a 

wiele wskazuje na to, że „taniej to już było”. Dlaczego? 

Przed nami zima, która nie zapowiada się optymistycznie. Borykamy się obecnie z 

ogromnym kryzysem energetycznym, który w związku z wojną w Ukrainie i atakiem 

Rosji jeszcze się zaostrzył. Problemy z pozyskaniem energii nie dotyczą tylko Polski, ale 

całek Europy. Wiele będzie zależeć od przebiegu zimy, od tego, czy ona będzie ostra czy 

nie. Już teraz można powiedzieć wprost, że będzie trzeba szukać oszczędności. Jedna z firm nawozowych Yara 

International już w ubiegłym tygodniu przestrzegała przed ograniczeniami produkcji. 

Czy Rosja będzie mogła eksportować swoje nawozy? 

Mamy też informację, że podpisane lustrzane porozumienie, przedstawicieli Ukrainy i Rosji, z Turcją i ONZ o 

odblokowaniu eksportu ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego, jest też okupione zniesieniem sankcji na 

rosyjskie nawozy. Jak to wpłynie na dostępność i ceny? Czas pokaże, czy w ogóle do tego dojdzie. 

Przypominamy, jak pisał jeszcze w marcu tego roku na farmer.pl Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika 

„Farmer”, że ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynikało, iż w minionym roku różne firmy zaimportowały 

do Polski ponad 3,53 mln ton nawozów. Głównie przyjeżdżały one do naszego kraju z Rosji, Niemiec, Białorusi i Litwy. 

- Import nawozów z tych krajów stanowi blisko 80% całego wolumenu sprowadzonych nawozów (2,8 mln t). 

Pierwsze miejsce przypadło Rosji. Z tego kraju zakupiliśmy 26,7% nawozów, czyli niespełna milion ton. Na drugim 

miejscu plasują się Niemcy (19,2%), na trzecim Białoruś (15,2%), a na czwartym Litwa (12%). O wiele mniejsze ich 

ilości sprowadziliśmy z Niderlandów, Kanady, Finlandii, Omanu, Wielkiej Brytanii i Norwegii – podano w artykule. 

Jakie ceny nawozów w Polsce – lipiec 2022 r.? 

Tymczasem my przyglądamy się cenom nawozów w Polsce. W ubiegłym roku o tej porze tona saletry amonowej 

kosztowała ok. 1250 zł, mocznika – 2 tys. zł, fosforanu amonu – 2800 zł, soli potasowej ok. 1600 zł, a Polifoski 6 ok. 

1800 zł. Te ceny wówczas, zwłaszcza fosforanu amonu, były dużo wyższe niż jeszcze w styczniu 2021 r. (co widać na 

slajdzie poniżej), ale też dużo niższe niż teraz. Chociaż trzeba zaznaczyć, że obecnie, biorąc pod uwagę ostatnie 12 

miesięcy, nie są najwyższe, a raczej krążą wokół tych tzw. niższych. 

Szef resortu rolnictwa mówi też o obawie o niekontrolowanych podwyżkach cen nawozów. 

Poniżej przedstawiamy też ostatni cennik autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty, czyli Agrochem Puławy z 8 

lipca 2022 r., w którym saletra amonowa kosztuje ok. 3640 zł, siarczan amonu – 2230 zł, a saletrzak 27 Standard Plus 

– 3130 zł… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Tymczasowe zniesienie ceł nałożonych na nawozy? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.07.2022 | 

W obliczu  napiętej  sytuacji  na  rynku  nawozów,  Komisja  Europejska  (DG  Trade) 

podjęła  długo  oczekiwaną  przez  społeczność  rolną  decyzję  o  zniesieniu  ceł 

konwencyjnych  nałożonych  na  niektóre  nawozy  (mocznik  i  bezwodny  amoniak). 

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ten krok w dobrym kierunku i wzywają 

Komisję do  trzymania  się tego  logicznego  podejścia  poprzez  zniesienie 

konwencyjnych  ceł nałożonych  na  kluczowe  nawozy,  bezpośrednio wykorzystywane  

przez  rolników  (UAN,  DAP,  MAP  i  NPK)  oraz  środków antydumpingowych 

nałożonych na import UAN z Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych.  - Tylko  

takie  ambitnie  środki  mogą sprawić,  że  rynki  staną się bardziej dynamiczne oraz doprowadzić do obniżenia cen 

płaconych przez rolników w długim okresie - uważa organizacja rolnicza. 

W 2021 r. europejscy rolnicy doświadczyli bezprecedensowej podwyżki cen nawozów azotowych z powodu braku 

równowagi między popytem i podażą na globalnym rynku nawozów. Rosyjska inwazja na Ukrainę  zwiększyła napiętą  

sytuację  rynkową, jako  że  Rosja, Białoruś i Ukraina to główne państwa eksportujące nawozy mineralne na świecie,  

stanowiące 43% unijnego importu tych produktów. W  wyniku  tego  europejscy  rolnicy  stają  w  obliczu  

podwójnego  ryzyka,  na  które  składa  się drastyczny  wzrost  cen  nawozów  mineralnych  oraz  niedobory,  

mającego  negatywne konsekwencje  nie  tylko  dla  ich  dochodów,  ale  również  unijnej  produkcji  żywności  oraz 

bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie globalnym. 

Już teraz członkowie Copa i Cogeca są zaniepokojeni opóźnieniami w zakupie nowych nawozów. Copa i Cogeca 

odnotowują ruch poczyniony przez Komisję, aby znieść cła konwencyjne nałożone na  mocznik  i  bezwodny  

amoniak.  Jednakże  zauważamy,  że  zakres  decyzji  Komisji  nie uwzględnia nawozów bezpośrednio 

wykorzystywanych przez  rolników. To podejście w dalszym ciągu  chroni  i  działa  na  korzyść  europejskich  

producentów  nawozów  i  nie  stanowi  prostego rozwiązania dla rolników. Copa i Cogeca wezwały Komisję do 

zniesienia ceł antydumpingowych nałożonych  na  import  UAN  z  Trynidadu  i  Tobago  i  Stanów  Zjednoczonych  

oraz  ceł konwencyjnych nałożonych na nawozy wykorzystywane przez europejskich rolników. Ma  to  szczególne  

podstawy  jako  że  decyzja  UE  została  podjęta  wkrótce  po  decyzji  Stanów Zjednoczonych  w  tej  samej  sprawie.  

Komisja  Handlu  Międzynarodowego  USA  uznała argumentację amerykańskich hodowców zbóż, że cła prowadzą do 

wyższych cen nawozów i w dn. 18 lipca zniosła cła antydumpingowe i antysubsydyjne nałożone na nawozy UAN z 

Trynidadu i Tobago, podsumowując, że te importy nie szkodzą amerykańskiemu sektorowi nawozów. 

- W tym kontekście  europejscy  rolnicy  znajdują  się  w  niekorzystnej  sytuacji  w  porównaniu  do  swoich 

amerykańskich kolegów. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe powody, niezbędne jest aby Komisja Europejska  

szybko zareagowała w tej kwestii – uważa Copa Cogeca. 
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Aplikacja suszowa działa. W końcu można oszacować straty 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.07.2022 | 

Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza, aplikacja suszowa ruszyła po wielu 

miesiącach oczekiwania. Oznacza to, że rolnicy w końcu mogą złożyć wniosek o 

oszacowanie skutków oddziaływania suszy w tegorocznych uprawach. 

- Według raportów IUNG-PIB susza rolnicza 2022 występuje na terenie całego kraju. 

Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się, co spowodowało że z problemem 

niedoboru wody zmaga się coraz większa liczba gospodarstw. W siódmym okresie 

raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2022 roku średnia wartość Klimatycznego 

Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu 

zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -106 mm – przypomina samorząd rolniczy. 

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej dochodziły sygnały od wielkopolskich rolników, że aplikacja suszowa „Zgłoś szkodę 

rolniczą” nie daje możliwości złożenia wniosku za bieżący rok – 2022. -Jeszcze wczoraj w godzinach wieczornych oraz 

w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy sygnały od naszych rolników o tym, że aplikacja suszowa na rok bieżący jest już 

aktywna! Zachęcamy Państwa do logowania się i wprowadzania danych do aplikacji. Jednakże prosimy, aby nie 

zatwierdzać protokołu, gdyż pogłębiająca się susza może spowodować jeszcze większe straty – głownie odnośni się 

to do upraw późno schodzących z pola. Przypominamy, że wniosek o oszacowanie szkód, które spowodowała susza, 

rolnik może złożyć do 15 października br. Jeżeli pojawią się problemy podczas korzystania z aplikacji to prosimy o 

poinformowanie kierowników biur powiatowych, wówczas wszystkie zebrane uwagi skierujemy w piśmie do resortu 

rolnictwa – czytamy w komunikacie WIR. 

Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza  
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: pszenica podrożała o 30-40 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 27.07.2022 |  

Na rynkach światowych trwa huśtawka w notowaniach zbóż spowodowana m.in. 

niepewną przyszłością ukraińskiego eksportu ziarna. Sytuacja międzynarodowa silnie 

wpływa na wydarzenia na krajowym podwórku, gdzie wraz z wczorajszym wzrostem 

cen na giełdzie Matif w Paryżu, dzisiaj obserwujemy spore podwyżki cen w naszych 

notowaniach skupu zbóż i oleistych. Tylko od minionego poniedziałku średnia stawka za 

pszenicę konsumpcyjną wzrosła o ponad 40 zł/t, a przeciętna wycena rzepaku poszła w 

górę o przeszło 50 zł/t.  

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

27.07.2022 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 
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Jak idą żniwa 2022? Nie ma powodów do narzekania 
Farmer.pl | Autor : Kamil Pawłowski | 27.07.2022 | fot.kh 

Inflacja, wojna tuż za polską granicą, a potem wiosenna susza. Ten sezon nie należy do 

najłatwiejszych dla polskich rolników. Dlatego z dużą obawą farmerzy przystępowali do 

żniw, które w 2022 roku przyszły nieco wcześniej niż zwykle. 

Skontaktowaliśmy się z kilkoma usługodawcami i rolnikami z różnych stron Polski by 

dowiedzieć się jak przebiegają żniwa. Przedstawiciele firm usługowych są 

umiarkowanymi optymistami. Biorąc pod uwagę warunki można śmiało stwierdzić, że 

powodów do narzekań nie ma, a plony i ich jakość mogły być znacznie gorsze. 

Tegoroczne żniwa przejdą do historii jako szybkie i intensywne. Wszystkie prace się 

zazębiają i nie ma chwili na odpoczynek. Jęczmień ozimy został już praktycznie skoszony w całym kraju, w 

międzyczasie trwa zbiór rzepaku (choć nie wszędzie się to udaje), a w kilku regionach odbywa się już główna 

kampania czyli prace na polach z pszenicą i pozostałymi zbożami. 

Wyższe plony na Śląsku 

- Jesteśmy w trakcie najbardziej intensywnych prac. Rzepak w wielu miejscach jest jeszcze niedojrzały i na niego 

musimy chwilę poczekać, choć oczywiście nie wszędzie. Wszystko zależy od gleby, dbałości rolników i sumy opadów 

w danym miejscu. Przynajmniej tak to wygląda w naszym regionie (południowy Górny Śląsk - przyp. red.). Mimo 

suszy plony są wyższe niż się spodziewaliśmy i co ciekawe całkiem dobre jakościowo. Rzepak wychodzi średnio 4 t z 

ha, a pszenica nawet czasem 8 t – powiedział nam Jakub Świerkot, specjalista ds. usług agrotechnicznych w firmie 

Świerkot z okolic Pszczyny. 

Specjalista ze Śląska dodał, że żniwa odbywają się bezpiecznie. Jest mniej przypadków pożarów i innych zdarzeń na 

polu. Według wyliczeń firmy stawki za usługi wzrosły o ok. 15 proc. w stosunku do lat ubiegłych (w tej chwili cena 

zbioru w firmie Świerkot wynosi niecałe 400 zł brutto za ha plus cena paliwa). Z punktu widzenia dużego 

usługodawcy różowo jednak nie jest, gdyż wiele kontraktów podpisano pod koniec zeszłego roku, kiedy takiej inflacji 

i podwyżek cen nie mógł przewidzieć nawet popularny wróżbita. 

W Wielkopolsce prawie po żniwach 

Trochę inaczej sytuacja wygląda w Wielkopolsce, gdzie rolnicy są nie tylko po małych żniwach, ale prawie kończą się 

prace na polach pszenicy. Specjalista ds. usług z firmy Agromix Agro, Grzegorz Urbanowski, powiedział, że plony są 

różne i bardzo zależą od gleby, poziomu agrotechnicznego gospodarstwa i miejscowych opadów. Przedwczoraj na 

jednym z pól pszenicy zebrano aż 7,2 – 7,3 t z ha. Rzepak w tym roku wychodzi po ok. 4 t na ha, tyle samo zebrano 

jęczmienia jarego. Urbanowski martwi się jednak o zbiory kukurydzy, która mocno odczuła suszę. 

- W tej chwili wygląda jak wata” – powiedział nam w czasie rozmowy. 

Według przedstawiciela firmy Agromix Agro za tydzień w południowej Wielkopolsce może być już po żniwach. Jednak 

zróżnicowanie regionalne jest spore, bowiem w zachodniopomorskim zbiór pszenicy jeszcze się na dobre nie 

rozpoczął… 

Link do pełnego artykułu 
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Kolejny gwóźdź do trumny. Agrochem podnosi ceny nawozów o kilkaset złotych za tonę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.07.2022 | 

Spółka Agrochem Puławy (autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty) podała nowe cenniki 

sprzedaży nawozów azotowych i wieloskładnikowych. W porównaniu do oferty z 8 

lipca, dzisiaj opublikowane zestawienie przynosi spore podwyżki. W odstępie 20 dni 

saletra amonowa (Pulan) podrożała o 280 zł/t, RSM o ok. 500 zł/t, a stawka za Polifoskę 

5 poszła w górę o 150 zł/t.  Cennik hurtowy nawozów azotowych (obowiązuje od 

27.07.2022 lub do wyczerpania zapasów): 

 

 Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/nawozy/27747-kolejny-gwozdz-do-trumny-agrochem-podnosi-ceny-nawozow-o-kilkaset-zlotych-za-tone
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Susza na terenie 14 województw. Najgorzej jest w uprawach kukurydzy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.07.2022 | 

- W siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2022 roku średnia 

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

jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -106 mm. W rozpatrywanym 

sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 13 mm w stosunku do 

poprzedniego okresu (11 V - 10 VI) – informuje Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa (Państwowy Instytut Badawczy).  

Deficyt wody dla roślin uprawnych występował w całym kraju. Największy notowano na 

terenie Wału Trzebnickiego od -160 do -229 mm. Bardzo duży niedobór wody 

notowano również na Nizinie Śląskiej od -160 do -219 mm. Duże niedobory stwierdzono także na terenie Niziny 

Wielkopolskiej i na Lubuskim Przełomie Odry od -160 do -189 mm oraz w Kotlinie Sandomierskiej i na Pobrzeżu 

Słowińskim od –160 do –179 mm. Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od -120 do -159 mm. 

Natomiast na terenie Pojezierza Mazurskiego, we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, na Przedgórzu 

Sudeckim, na Wyżynie Śląskiej, Krakowsko-Częstochowskiej, Małopolskiej, Lubelskiej oraz na Nizinie Podlaskiej 

niedobory były już mniejsze od 0 do -119 mm. 

 

 

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w siódmym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie 

suszy rolniczej na terytorium Polski. Poniżej przedstawiamy występowanie suszy rolniczej na terenie kraju. Susza 

rolnicza występowała na terenie 14 województw kraju. 

Susza występowała w dwunastu uprawach: 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  24 

- kukurydzy na ziarno, 

- kukurydzy na kiszonkę, 

- krzewów owocowych, 

- roślin strączkowych, 

- zbóż jarych 

- zbóż ozimych, 

- warzyw gruntowych, 

- tytoniu, 

- truskawek, 

- drzew owocowych, 

- chmielu, 

- ziemniaka. 

W siódmym okresie raportowania od 21 maja do 20 lipca 2022 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród 

upraw kukurydzy na ziarno. Suszę notowano w 476 gminach (19,22% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 1,97 

punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania (10.05-10.07.2022 r.). 

Zamknij > 
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Jakie są ceny zbóż i rzepaku – 28 lipca 2022 r. Nadal susza 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka| 28.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Przyglądamy się dokładnie cennikom zbóż i rzepaku. Żniwa trwają w najlepsze, podaż 

ziarna w skupach bardzo wzrosła, a ceny są zróżnicowane. Mapy wilgotności gleby są 

jednak bardzo „czerwone”. Jest sucho. 

Ceny zbóż przeważnie delikatnie wzrosły. W ubiegłym tygodniu wartości jęczmienia to 

1070-1200 zł/t, pszenicy 1200-1530 zł/t, a rzepaku 2900-3050 zł/t. Teraz te ceny 

kształtują się następująco (zł/t): jęczmień – 1070-1200, pszenica – 1200-1570, 

pszenżyto – 1150-1280, żyto – 1000-1200, owies – 990-1050, kukurydza sucha – 1250-

1400, a rzepak – 2930-3150. 

Co ciekawe są regiony, np. w województwie lubelskim i zachodniopomorskim, że gospodarze nie zaczęli jeszcze 

żadnych żniw, nawet zbiorów rzepaku. Ale są też takie i tacy rolnicy, którzy są już po żniwach, co widać w poniższym 

poście. 

Tymczasem Rosja gra znaczonymi kartami. Jak podaje CNN, próbuje wykorzystać wizytę ministra spraw 

zagranicznych Siergiej Ławrow w Afryce, a by obwinić Zachód o kryzys żywnościowy i pozyskać poparcie państw 

afrykańskich. Stara się szukać wsparcia wśród globalnego gniewu z powodu braku żywności. Odwiedził już Egipt, 

Republikę Kongo, wybiera się do Ugandy i Etiopii. Wszystkie te kraje są w dużym stopniu uzależnione od importu 

pszenicy zarówno z Rosji, jak i Ukrainy. 

Jak podał CNN, w niedzielę szef dyplomacji Rosji spotkał się z egipskim ministrem spraw zagranicznych Samehem 

Shukrim. Podczas tego spotkania Ławrow oskarżył Ukrainę o stagnację w negocjacjach w „szerszym zakresie spraw”. 

Powiedział podczas rozmów z egipskim odpowiednikiem, że umowa o zwolnieniu ukraińskich portów będzie 

kontynuowana. - Będzie zagwarantowane, że Ukraińcy oczyszczą swoje wody terytorialne i pozwolą statkom 

odpłynąć stamtąd, a podczas ich przejścia na pełnym morzu Rosja i Turcja zapewnią im bezpieczeństwo swoimi 

wojskowymi siłami morskimi – powiedział Ławrow, cytowany przez serwis. 

Przypominamy, że w ubiegły piątek Ukraina i Rosja podpisały lustrzane porozumienia, które pozwoli na wznowienie 

eksportu zboża z ukraińskich portów Morza Czarnego. Ale następnego dnia, w sobotę Rosjanie zaatakowali port 

morski w Odessie pociskami naprowadzającymi Kalibr. Mimo to jak poinformowała marynarka wojenna Ukrainy w 

mediach społecznościowych, w środę wznowiono funkcjonowanie ukraińskich portów nad Morzem Czarnym - 

Odessy, Czarnomorska i Piwdennego. 

Co o umowie odblokowania portów ukraińskich uważają specjaliści? 

- Umowa między Rosją a Ukrainą miała obowiązywać przez 4 miesiące (z możliwością automatycznego przedłużenia). 

Droga morska jest najwłaściwsza jeśli chodzi o wolumen. W ciągu miesiąca z czarnomorskich portów miało wypływać 

może ok. 8 milionów ton zbóż. Płonne nadzieje na to, że może to być punkt zwrotny dla globalnego bezpieczeństwa 

żywnościowego i stabilizacji rynku zbóż, legł w gruzach, tak jak zbombardowany przez Rosjan port w Odessie i to 

dzień po podpisaniu porozumienia. To rodzi ogromne ryzyko dla armatorów i powoduje, że jedynym bezpiecznym 

kierunkiem eksportowym dla Ukrainy jest zachód, co stawia nasz kraj w trudnej sytuacji – mówi portalowi farmer.pl 

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. 

Ważnym tematem jest pogoda. Jak wynika z mapek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB z 27 lipca 2022 

r., wilgotność gleby do 7 cm, pokazuje że jest bardzo sucho zwłaszcza w województwie lubuskim. Kolejna mapa do 28 

cm, co widać na slajdzie, pokazuje że cała zachodnia Polska boryka się z tymi problemami. Czy one wpływają na 

plony? W zachodnich regionach na pewno tak. Będą też oddziaływać na kukurydzę, która teraz przechodzi tzw. 

moment krytyczny…. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/jakie-sa-ceny-zboz-i-rzepaku-28-lipca-2022-r-nadal-susza,121661.html

