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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 8 sierpnia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 513,39  Średnia cena zł/t: 1 194,44  Średnia cena zł/t: 1 210,71  Średnia cena zł/t: 1 090,00  

MIN - MAX: 1 375,00 - 1 650,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 340,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 540,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 250,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 405,94  Średnia cena zł/t: 1 120,83  Średnia cena zł/t: 1 238,75  Średnia cena zł/t: 1 170,20  

MIN - MAX: 1 280,00 - 1 580,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 1 150,00 - 1 380,00  MIN - MAX: 1 080,00 - 1 300,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 489,23  Średnia cena zł/t: 1 543,75  Średnia cena zł/t: 1 558,13  Średnia cena zł/t: 1 458,33  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 700,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 750,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 750,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 650,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 966,30  Średnia cena zł/t: 1 322,69  Średnia cena zł/l: 2,36 Średnia cena zł/kg: 6,80 

MIN - MAX: 2 860,00 - 3 160,00  MIN - MAX: 1 180,00 - 1 430,00  MIN - MAX: 2,21 – 2,48 MIN - MAX: 6,00 – 7,30 

    
    

MATF Pszenica  
342,50 €/t 

MATF Kukurydza  
327,25 €/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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Rolnicy nie są zadowoleni z oferowanych cen za ziarno. Wielu poczeka ze sprzedażą 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.08.2022 |  

- Żniwa w kraju nabierają tempa. Niemniej jednak, ostatnie opady w wielu regionach 

kraju spowolniły prace polowe. Spośród zbóż najbardziej zaawansowane są zbiory 

jęczmienia ozimego. Na południu kraju, zbiory tego zboża są już praktycznie 

zakończone. W kraju rolnicy rozpoczęli zbiór pozostałych zbóż ozimych, w tym żyta, 

pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego – raportuje Izba Zbożowo-Paszowa ukazując 

stopień zaawansowania żniw w kraju. Czytaj dalej… 

 

 

Obrót nieruchomościami rolnymi znowu poszedł w górę. Dziesiątki tysięcy aktów 

notarialnych 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 01.08.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Liczba transakcji na nieruchomościach rolnych w 2021 roku istotnie wzrosła w skali 12 

miesięcy. Najbardziej pożądane są jednak działki niezabudowane, a to nie muszą być 

dobre informacje dla rolników. 

Główny Urząd Statystyczny podsumował obrót nieruchomościami w 2021 r. Podpisano 

wówczas 701,5 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, czyli o 

24,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Czytaj dalej… 

 

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Od dziś można składać wnioski 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 01.08.2022 | Fot. Tomasz Kuchta/farmer.pl 

1 sierpnia to drugi termin w roku, kiedy rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za 

paliwo rolnicze zużyte w gospodarstwie. 

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, każdy rolnik, który chce odzyskać 

część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien 

zbierać faktury VAT. Czytaj dalej… 

 

 

Coraz więcej Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Ale nie wszędzie 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 29.07.2022 | Fot. David Mark z Pixabay 

Mamy coraz więcej Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Ale - jak wynika z danych, są i takie 

rejony kraju, które, mimo notowanego problemu suszy, zdaje się w ogóle nie 

dostrzegają korzyści, jakie mogą płynąć z funkcjonowania LPW. Jak już o tym 

informowaliśmy, w związku z nasilającymi się zmianami klimatycznymi i trudnościami z 

dostępem do wody w 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz ośrodkom doradztwa rolniczego 

nowe zadanie dotyczące zainicjowania prac nad utworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. 

Wody (LPW). Czytaj dalej…  
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Ziemskie przywileje Kościoła pod lupą 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 01.08.2022 | Fot. Shutterstock 

Czy Kościół nie jest przypadkiem nadmiernie uprzywilejowany w nabywaniu gruntów z 

Zasobu Skarbu Państwa? - pyta premiera posłanka Małgorzata Niemczyk (PO). 

Jak podkreśla w interpelacji posłanka Niemczyk, kupujący ziemię w Polsce muszą mieć 

wykształcenie rolnicze i spełniać kryteria. 

Natomiast proboszcz - jak zauważa - ma tylko wysłać wniosek i oświadczyć, że jego 

parafia ma mniej niż 15 ha. Czytaj dalej… 

 

Powierzchnia uprawy zbóż podstawowych w 2022 r. jest o ok. 7% mniejsza od 

ubiegłorocznej 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.08.2022 | 

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 

r. przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, iż zbiory zbóż 

podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 26,6 mln t, tj. o 

około 1% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na 

około 3,6 mln t, tj. o około 12% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Wstępnie szacuje 

się, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2022 r. 

jest o ok. 7% mniejsza od ubiegłorocznej i wynosi około 5,9 mln ha. Czytaj dalej… 

 

Trwa systemowa gra na kryzys żywnościowy. Polskiemu rolnictwu grozi marginalizacja 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.08.2022 | 

- Podczas opracowywania i negocjowania dokumentów strategicznych oraz przepisów, 

które będą obowiązywały w nowej perspektywie finansowej po 2023 r., powinno 

zwrócić się przede wszystkim uwagę na to, aby przyjęte rozwiązania proekologiczne nie 

doprowadziły do ograniczenia produkcji w UE, spadku dochodów rolników, 

zmniejszenia zainteresowania prowadzeniem gospodarstw rolnych, a w konsekwencji 

marginalizacji polskiego rolnictwa – uważa Marek Siniło – wiceprezes Podlaskiej Izby 

Rolniczej. Czytaj dalej… 

 

Cały kraj objęty alertem suszy. Tak suchego lipca nie było od pół wieku 
Agropolska.pl | Autor : Katarzyna Stańko PAP, (EM) | 02.08.2022 | Fot. Krzysztof Zacharuuk 

W lipcu spadło we Francji średnio tylko 9,7 mm deszczu. To najmniej od początku 

pomiarów w latach 1958-1959 - podała narodowa służba meteorologiczna Meteo-

France. 

W całym kraju obowiązuje alert suszy i ograniczenia używania wody. Według 

meteorologów deficyt opadów w kraju wynosi 84 proc. w porównaniu do normalnego 

stanu w latach 1991-2020. Czytaj dalej… 
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Polski eksport zbóż do krajów trzecich spadł o ponad 40% 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.08.2022 | 

W zakończonym sezonie 2021/22 (skończył się z końcem czerwca) wyeksportowaliśmy 

poza UE 2,055 mln ton zbóż w porównaniu do 3,507 mln ton sezon wcześniej. Oznacza 

to wynik o 1,5 mln ton (42%) gorszy niż w sezonie 2020/21. O ile popyt na polską 

pszenicę był słaby w skali całego roku, to doskonale sprzedawała się kukurydza po 

rekordowych w 2021 roku zbiorach. - Warto zwrócić uwagę, że w zakończonym sezonie 

(2021/22) za blisko 60% całkowitego wolumenu eksportu unijnych zbóż odpowiada 

Francja - 12,91 mln ton i Rumunia - 12,91 mln ton. Kolejne 5,93 mln ton 

wyeksportowały Niemcy i 4,06 mln ton - Bułgaria. Czytaj dalej… 

Badanie gleby oszczędzi wydatków 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 03.08.2022 | 

Moment, kiedy zboża i rzepaki znikną z pól to dobry okres na wykonanie badania gleby 

pod kątem zawartości składników pokarmowych i potrzeb wapnowania przed kolejnymi 

zasiewami. Jest to niezmiernie cenna wiedza, od której zależy wielkość nakładów na 

nawozy i wydajność zbiorów jakie osiągamy. Strategii pobierania prób glebowych jest 

kilka a wybór odpowiedniej zależy od potrzeb jakimi się kierujemy. 

Po żniwach niestety zwykle nie ma czasu na odpoczynek. Jest to okres planowania 

kolejnych zasiewów ozimych, z którymi wiąże się mnóstwo pracy. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: notowania rzepaku spadają o 100 

zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.08.2022 | 

 

W naszych dzisiejszych notowaniach cen skupu zbóż nadal dominują podwyżki. Wyjątek 

stanowią pszenica konsumpcyjna i żyto paszowe, gdzie obserwujemy nieznaczne 

obniżki średnich cen. Najwyraźniejszy wzrost cen notujemy w przypadku żyta 

konsumpcyjnego (+24,35 zł/t) i kukurydzy z zeszłorocznych zbiorów (+27,19 zł/t). W 

przeciwnym kierunku zmierzała wycena rzepaku, który w odstępie dwóch dni stracił na 

wartości średnio 100 zł/t. To efekt załamania cen na światowych giełdach roślin 

oleistych. Dość napisać, że podczas poniedziałkowych notowań na giełdzie Matif, 

kontrakt na sierpniowy rzepak staniał o blisko 40 EUR/t. Czytaj dalej… 

Jaka jest skala napływu zboża z Ukrainy? Jest destabilizacja, czy jej nie ma? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.08.2022 | 

- Dodatkowych wolumenów zbóż do Polski weszło około 600 tys. ton, przy skali 

produkcji około 35 mln ton rocznie. Proszę sobie odpowiedzieć, czy 600 tys. ton w skali 

całego kraju jest zalewem zbóż ukraińskich, jest niszczeniem rynku, jest wielką 

destabilizacją? – pytał wiceminister Norbert Kaczmraczyk podczas niedawnej sejmowej 

komisji rolnictwa. - Widzę wielki niepokój wśród mediów, często też z kapitałem 

niemieckim, które jeszcze kilka miesięcy temu mówiły o Polsce, że sprowadzamy 

masowo węgiel z Rosji. Czytaj dalej… 
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Żniwa 2022 - cena rzepaku bez zmian, za to zboża poszły w górę 
Farmer.pl | Autor : Hanna Jarosławska | 03.08.2022 | fot. AK 

W krajowych punktach skupu cena rzepaku niewiele się zmieniła w stosunku do 

ubiegłego tygodnia. Widać za to ożywienie w cennikach za pszenicę konsumpcyjną i 

paszową, pszenżyto i kukurydzę. Wypytaliśmy także o jakość płodów rolnych z 

tegorocznych żniw. Większość dostarczonych dotychczas partii rzepaku zawierała 

ponad 40 proc. oleju w nasionach. Jakość ziarna pszenicy przeważnie jest wysoka. 

Zdarza się, że brakuje glutenu, co w tym roku jest skutkiem oszczędzania na nawożeniu 

azotowym. Czytaj dalej… 

 

UOKiK ukarał lidera eksportu zbóż w zachodniej Polsce. Nieuczciwa przewaga 

kontraktowa 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.08.2022 | 

W najnowszej decyzji prezes UOKiK nałożył przeszło 300 tys. zł kary na spółkę PolishAgri 

– lidera eksportu zbóż w zachodniej Polsce, która żądała od rolników całości 

zakontraktowanych dostaw, nawet jeśli nie byli w stanie tego zrobić z przyczyn 

niezależnych od nich. Prezes Urzędu wszczął również siedem postępowań 

wyjaśniających dotyczących aktualnej sytuacji na rynku zbóż. – Sytuacja producentów 

zbóż od dawna znajduję się pod naszą baczną obserwacją. Najnowsza z decyzji dotyczy 

spółki PolishAgri, która w kontraktach obciążała rolników nadmiernym ryzykiem 

związanym z realizacją przedmiotu umowy. Czytaj dalej… 

Tak wielkich dysproporcji między raportami IUNG, a szacunkami rolników jeszcze nie 

było. Samorząd domaga się ogłoszenia klęski suszy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.08.2022 | 

Przykładowe różnice we wskazaniach monitoringu suszy wg Raportu IUNG nr 4, a 

stanem faktycznym, przekazała premierowi Dolnośląska Izba Rolnicza w piśmie z 28 

czerwca br. - To już kolejny rok, gdy samorząd rolniczy wskazuje, iż przyjęty system 

monitorowania suszy nie oddające stanu faktycznego – czytamy w wystąpieniu 

Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Czytaj dalej… 

 

Ekspresowe żniwa w Wielkopolsce. Dobra jakość ziarna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.08.2022 | 

- Żniwa w bieżącym roku przebiegają bardzo sprawnie i szybko. W większej części 

Wielkopolski żniwa są już praktycznie zakończone. Zostały co prawda przerwane 

weekendowymi opadami, ale z początkiem tygodnia ruszyły od nowa. Jeszcze tylko w 

północnej części województwa kończą się intensywne zbiory rzepaku oraz zbóż 

ozimych. Rolnicy zwracają uwagę na dobrą jakość i gęstość ziarna oraz nieco mniejszą 

zawartość glutenu, co może być spowodowane oszczędnym stosowaniem nawozów 

azotowych – raportuje Wielkopolska Izba Rolnicza. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Rolnicy nie są zadowoleni z oferowanych cen za ziarno. Wielu poczeka ze sprzedażą 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.08.2022 |  

- Żniwa w kraju nabierają tempa. Niemniej jednak, ostatnie opady w wielu regionach 

kraju spowolniły prace polowe. Spośród zbóż najbardziej zaawansowane są zbiory 

jęczmienia ozimego. Na południu kraju, zbiory tego zboża są już praktycznie 

zakończone. W kraju rolnicy rozpoczęli zbiór pozostałych zbóż ozimych, w tym żyta, 

pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego – raportuje Izba Zbożowo-Paszowa ukazując 

stopień zaawansowania żniw w kraju. 

Z większości regionów kraju dochodzą informacje o dobrych parametrach jakościowych 

ziarna. Pszenica z reguły trzyma parametry ziarna konsumpcyjnego. Dobra jest gęstość 

ziarna. Osiągane plony pszenicy ozimej są wyższe od ubiegłorocznych. Dla przykładu, na dzień 26/07 średnie plony 

pszenicy w woj. opolskim szacowane są na 64,9 dt/ha wobec 62,0 dt/ha w tym samym okresie przed rokiem, a w 

woj. lubelskim na 54,7 dt/ha wobec 54,4 dt/ha przed rokiem. W całym kraju lokalnie zaawansowane są także zbiory 

rzepaku ozimego. Szacujemy, iż dotychczas rzepak zebrano z ponad 50% areału uprawy. Plony są zbliżone do 

ubiegłorocznych. Poziom zaolejenia nasion jest zróżnicowany, w zależności od regionu. Na obszarach, gdzie 

rzepakowi mocno dokuczyła susza, nasiona są małe i słabo zaolejone. 

Rolnicy niechętnie sprzedają ziarno 

Rynkowa podaż tegorocznego ziarna zbóż i rzepaku jest jednak wyraźnie uszczuplona. Rolnicy nie są zadowoleni z 

oferowanych cen za ziarno przez przetwórców oraz firmy handlowe i niechętnie sprzedają zebrane zboża deklarując 

ich przechowywanie i późniejszą sprzedaż. 

Do kraju trafia ziarno różnych zbóż drogą samochodową z Ukrainy w big bagach, które znajduje nabywców na 

wschodzie i południowym-wschodzie kraju. Z zebranych informacji wynika jednak, iż nie są to duże wolumeny. Po 

okresie mniejszej podaży, na rynku ponownie pojawia się ukraińska kukurydza importowana drogą kolejową. W 

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

południem i południowo-wschodnią częścią kraju. 

W zależności od regionu kraju, obecnie ceny zbóż ze zbiorów lat 2021-2022 oferowane przez przetwórców z dostawą 

kształtowały się następująco (wg stanu na 29 lipca br.): 

- pszenica konsumpcyjna - 1400-1550PLN/t, 

- pszenica paszowa– 1350-1480 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne– 1100-1250 PLN/t, 

- żyto paszowe– 1000-1150 PLN/t, 

- jęczmień paszowy – 1120-1250 PLN/t, 

- pszenżyto - 1200-1300 PLN/t, 

- owies paszowy - 1000-1100 PLN/t, 

- kukurydza - 1300-1400 PLN/t, 

- rzepak - 3100-3250 PLN/t. 

Jakie ceny w portach? 
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W portach cały czas trwa załadunek kukurydzy i pszenicy na eksport. W dalszym ciągu oceniamy, iż w lipcu br. 

eksport pszenicy z kraju przekroczył 300 tys. ton, a wywóz kukurydzy wyniósł ponad 200 tys. ton. 

Ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 

29 lipca br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1685-1700PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX), 

- żyto konsumpcyjne (72/120) – 1280-1290 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- pszenżyto (68) –1370-1380 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII/IX), 

- owies (46) – 1225-1230 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX), 

- kukurydza – 1450-1455 PLN/t (dostawa G/G, VII/IX). 

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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Obrót nieruchomościami rolnymi znowu poszedł w górę. Dziesiątki tysięcy aktów 

notarialnych 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 01.08.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Liczba transakcji na nieruchomościach rolnych w 2021 roku istotnie wzrosła w skali 12 

miesięcy. Najbardziej pożądane są jednak działki niezabudowane, a to nie muszą być 

dobre informacje dla rolników. 

Główny Urząd Statystyczny podsumował obrót nieruchomościami w 2021 r. Podpisano 

wówczas 701,5 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, czyli o 

24,3 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości rolnych, GUS doliczył się aż 76 675 sygnowanych 

dokumentów (+21,9 proc.). W 2020 roku odnotowano wzrost o 3,1 proc. względem 

poprzednich 12 miesięcy. 

Zwiększenie obrotu zarejestrowano w 2021 r. we wszystkich przyjętych przez GUS kategoriach nieruchomości. 

Najmniejszy odnotowano w przypadku aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (o 12,8 proc.) i sprzedaży nieruchomości innych (o 13,4 proc.). 

Natomiast ponownie największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek 

niezabudowanych - aż o 33,3 proc. To akurat może być niepokojące zjawisko dla rolników. Można bowiem założyć, że 

większość tych transakcji dotyczy niezbudowanych działek na obszarach wiejskich (w miastach ich brakuje, a ceny 

znajdują się pod presją deweloperów). 

Tym samym będzie prawdopodobnie przybywać gospodarzom nowych sąsiadów, a z napływowymi mieszkańcami 

wsi bywają problemy, o czym regularnie piszemy. Nie zawsze rozumieją bowiem specyfikę pracy na roli, skarżąc się 

służbom i urzędnikom na zapach, hałasy itd. 

Zamknij > 
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Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Od dziś można składać wnioski 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 01.08.2022 | Fot. Tomasz Kuchta/farmer.pl 

1 sierpnia to drugi termin w roku, kiedy rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za 

paliwo rolnicze zużyte w gospodarstwie. 

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, każdy rolnik, który chce odzyskać 

część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien 

zbierać faktury VAT: 

• w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni 

wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia 

gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 

oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., 

• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT 

(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 

2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz 

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 

3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Na co warto zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku? 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot 

podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje 

o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do 

każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został 

złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk 

bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie 

danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 

kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów 

sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na 

użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego 

przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda 

będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 
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W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa 

w pkt 1 podaje numer z tego rejestru. 

Zwrot podatku akcyzowego - pytania i odpowiedzi 

Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany kod CN oleju napędowego 

zakupionego do produkcji rolnej? 

Na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej. W przypadku 

wątpliwości, czy zakupiony przez producenta rolnego olej napędowy jest oznaczony kodem CN określonym w 

ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 

oraz kodem CN 3826 00, organ administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania może zwrócić się z 

zapytaniem o kod CN oleju napędowego do sprzedawcy. 

Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany numer rejestracyjny ciągnika? 

Ustawa nie zobowiązuje wystawcy faktury dokumentującej sprzedaż oleju napędowego do produkcji rolnej do 

umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego ciągnika rolniczego, który nie jest zaliczany do pojazdów 

samochodowych. 

Czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu - dzierżawcy? 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje 

producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W 

rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.) za 

gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne 

lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 

przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada 

jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, w tym dzierżawca (posiadacz 

zależny). W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania 

zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy, również w przypadku jeżeli dzierżawi 

on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i 

budynków. 

Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego w przypadku współposiadania gruntów? 

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje 

temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, przy czym 

pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Pisemna zgoda jest składana we wniosku. Wnioskodawca nie jest 

obowiązany do załączania do wniosku innych oświadczeń. 

W przypadku składania wniosku przez męża (żonę) będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, czy mogą 

zostać uwzględnione faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione na żonę (męża)? 

W powyższym przypadku uwzględniane są faktury dokumentujące zakup oleju napędowego wystawione zarówno na 

żonę jak i męża. 

Czy upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta może żądać 

oświadczenia o dzierżawionych użytkach rolnych lub przedłożenia umowy dzierżawy? 
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Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek wypełniony zgodnie ze 

wzorem określonym rozporządzeniem oraz załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju 

napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. 

Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku. Z przepisu ustawy, o której mowa, 

nie wynika obowiązek dołączania przez producenta rolnego do wniosku innych dokumentów. Zażądanie przez organ, 

na podstawie ogólnych przepisów kpa, przedłożenia odrębnego oświadczenia o dzierżawionych użytkach lub umowy 

dzierżawy, może mieć miejsce tylko w sytuacjach budzących wątpliwości organu, kiedy te dodatkowe dokumenty 

mogłyby posłużyć do dokładanego wyjaśnienia stanu faktycznego i ostatecznie – właściwego załatwienia sprawy. 

W przypadku śmierci współwłaściciela, kto powinien wyrazić zgodę na wypłatę zwrotu podatku? 

W przypadku śmierci współwłaściciela zgodę powinien wyrazić spadkobierca lub spadkobiercy. 

Jak należy postąpić, jeżeli rolnik posiada użytki rolne np. w trzech gminach, natomiast olej napędowy zakupił na 

podstawie jednej faktury? 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, 

z późn. zm.),) do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć m.in. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące 

dowód zakupu oleju napędowego. Na fakturach VAT upoważniony pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza 

adnotację o treści „przyjęto w dniu .......... do zwrotu części podatku akcyzowego”. Adnotacja taka zarówno na 

oryginale faktury jak i na kopii może zostać uzupełniona o informację na jaką ilość paliwa producent rolny otrzyma 

zwrot podatku w pierwszej gminie. Podobne adnotacje na oryginale faktury oraz kopiach (lub kopii) powinny zostać 

zamieszczone przez upoważnionych pracowników urzędów gmin lub miast dwóch pozostałych urzędów. 

Czy można uwzględnić fakturę, jeśli na fakturze wykazana jest cena jednostkowa brutto, lecz nie ma ceny 

jednostkowej netto?.... 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Coraz więcej Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Ale nie wszędzie 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 29.07.2022 | Fot. David Mark z Pixabay 

Mamy coraz więcej Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Ale - jak wynika z danych, są i takie 

rejony kraju, które, mimo notowanego problemu suszy, zdaje się w ogóle nie 

dostrzegają korzyści, jakie mogą płynąć z funkcjonowania LPW. 

Jak już o tym informowaliśmy, w związku z nasilającymi się zmianami klimatycznymi i 

trudnościami z dostępem do wody w 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

powierzyło Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz ośrodkom doradztwa 

rolniczego nowe zadanie dotyczące zainicjowania prac nad utworzeniem Lokalnych 

Partnerstw ds. Wody (LPW). 

Prace rozpoczęto od pilotażu , w wyniku którego w 2020 r. powstało 18 pilotażowych LPW i 18 raportów 

powiatowych zawierających analizę zasobów wodnych, potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych, w tym 

rolników na wodę oraz identyfikację problemów i potrzeb inwestycyjnych. W każdym z raportów znalazły się też 

propozycje rozwiązań i oczekiwania dotyczących funkcjonowania LPW w przyszłości. Materiały te wykorzystano przy 

opracowaniu dla MRiRW raportu końcowego z przeprowadzonego pilotażu, który miał wesprzeć działania związane z 

rozwijaniem LPW na terenie całego kraju. 

Jednostki doradztwa rolniczego kontynuują prace nad tworzeniem LPW w kolejnych powiatach i tak - jak wynika z 

najnowszych danych - do lipca 2022 r. utworzono w sumie 191 takich partnerstw. 

Planuje się utworzenie w sumie 314 Lokalnych Partnerstw ds. Wody tj. po jednym w każdym powiecie w kraju. 

Co ciekawe, jak pokazują dane CDR w Brwinowie, są takie województwa w kraju, które mimo notowanego od lat 

problemu suszy zdaje się w ogóle nie dostrzegają korzyści, jakie mogą płynąć z funkcjonowania LPW, co objawia się 

tym, że nie zawiązano tam - jak do tej pory - żadnego wodnego partnerstwa. 

Taka sytuacja ma miejsce na przykład w woj. zachodniopomorskim. Na 18 powiatów - zero zawiązanych LPW. 

Na 20 powiatów woj. lubelskiego powstała tylko jedna taka inicjatywa. Podobna sytuacja jest w woj. świętokrzyskim: 

na 13 powiatów tylko jeden zawiązał LPW. 

W woj. małopolskim na 19 powiatów - zawiązano tylko 2 partnerstwa. 

Aktywność godną pochwały wykazały natomiast powiaty woj. dolnośląskim, łódzkim, opolskim, pomorskim, śląskim, 

warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Tam we wszystkim powiatach zawarto porozumienie bądź deklarację o 

zawiązaniu LPW…. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Ziemskie przywileje Kościoła pod lupą 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 01.08.2022 | Fot. Shutterstock 

Czy Kościół nie jest przypadkiem nadmiernie uprzywilejowany w nabywaniu gruntów z 

Zasobu Skarbu Państwa? - pyta premiera posłanka Małgorzata Niemczyk (PO). 

Jak podkreśla w interpelacji posłanka Niemczyk, kupujący ziemię w Polsce muszą mieć 

wykształcenie rolnicze i spełniać kryteria. 

Natomiast proboszcz - jak zauważa - ma tylko wysłać wniosek i oświadczyć, że jego 

parafia ma mniej niż 15 ha. 

- Może poprosić o dowolną działkę rolną albo wskazać taką, na której szczególnie mu 

zależy. Decyzję o przyznaniu ziemi podejmuje wojewoda za zgodą miejscowego dyrektora KOWR - art. 70a ustawy o 

stosunku państwa do Kościoła. Przepis uchwalony w 1991 roku pozwala diecezjom, seminariom, parafiom i zakonom 

pozyskiwać od Skarbu Państwa ziemię rolną zupełnie za darmo lub po bardzo korzystnej cenie. Diecezjom przypada 

do 50 ha, parafiom do 15 ha, domom zakonnym do 5 ha, a zakonom prowadzącym placówki edukacyjne lub 

opiekuńcze – do 50 ha - wymienia Małgorzata Niemczyk. 

W jej ocenie, niestety art. 70a jest nagminnie nadinterpretowany przez Kościół, dlatego posłanka poprosiła o 

udzielenie odpowiedzi na pytania: ile gruntów zostało przekazane lub sprzedane Kościołom, parafiom, diecezjom, 

zakonom i innym od 2015 r. do 06.2022 r. (w tym ile gruntów Skarbu Państwa) i ile jest  wniosków o przyznanie i 

zakup gruntów Skarbu Państwa przez Kościoły, parafie, diecezje, zakony i inne podmioty związane z Kościołem. 

- W okresie od 2015 roku do 31 maja 2022 r. nieodpłatnie przekazano kościelnym osobom prawnym 2 675 ha z 

ZWRSP - odpowiedział na pytanie Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa.  

Zaznaczył przy tym, że procedura nieodpłatnego przekazania nieruchomości ZWRSP na rzecz kościelnych osób 

prawnych nie jest prowadzona przez KOWR, lecz przez właściwego wojewodę. KOWR w ramach tej procedury wyraża 

jedynie zgodę, w formie postanowienia, na przekazanie na rzecz danej kościelnej osoby prawnej gruntów ZWRSP. Po 

wydaniu przez wojewodę decyzji w tej sprawie KOWR, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przekazuje 

nieruchomość na rzecz podmiotu wskazanego w decyzji. Procedura ta nie przewiduje konieczności określania 

wartości przekazywanych nieodpłatnie nieruchomości. 

W omawianym czasie KOWR zrealizował 19 transakcji sprzedaży gruntów ZWRSP na rzecz kościelnych osób 

prawnych o łącznej powierzchni 20,4 ha. Całkowita wartość tych transakcji wyniosła 6 716 676 zł. Wszystkie 

sprzedane nieruchomości stanowiły grunty o charakterze nierolnym. 

Jak podaje Rafał Romanowski, w okresie od 2015 roku do dnia 31.03.2022 roku wpłynęło do oddziałów terenowych 

KOWR 407 wniosków kościelnych osób prawnych w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz kościołów, parafii, 

diecezji, zakonów i innych podmiotów związanych z kościołem, gruntów  wchodzących w skład ZWRSP o łącznej 

powierzchni 10 812,1546 ha. Jedynie w 131 wnioskach zostały wskazane konkretne nieruchomości ZWRSP, 

obejmujące grunty o łącznej powierzchni ok. 5 548 ha… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/ziemskie-przywileje-kosciola-pod-lupa,121779.html
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Powierzchnia uprawy zbóż podstawowych w 2022 r. jest o ok. 7% mniejsza od 

ubiegłorocznej 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.08.2022 | 

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 

r. przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, iż zbiory zbóż 

podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 26,6 mln t, tj. o 

około 1% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na 

około 3,6 mln t, tj. o około 12% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. 

Wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami 

zbożowymi w 2022 r. jest o ok. 7% mniejsza od ubiegłorocznej i wynosi około 5,9 mln 

ha z tego: 

- pszenicy ponad 2,5 mln ha; 

- żyta około 0,7 mln ha; 

- jęczmienia ponad 0,6 mln ha; 

- owsa około 0,5 mln ha; 

- pszenżyta ponad 1,2 mln ha; 

- mieszanek zbożowych około 0,4 mln ha. 

Wstępnie szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 45,2 dt/ha, tj. o 2,6 dt/ha (o 

6%) więcej od plonów z roku ubiegłego. Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie 

oceniono na 48,0 dt/ha, tj. o 2,3 dt/ha (o 5%) więcej od plonów z roku ubiegłego. Plony zbóż jarych łącznie z jarymi 

mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 36,0 dt/ha, tj. o 1,3 dt/ha (o 4%) więcej  od plonów ubiegłorocznych. 

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 26,6 mln t, tj. o 0,4 mln t (o 1%) mniej w 

porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 21,7 mln t, tj. o 0,9 mln t (o 

4%) więcej od zbiorów z roku ubiegłego. Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie 

wyszacowano na 4,9 mln t, tj. o 1,3 mln t (o 21%) mniej od zbiorów z roku ubiegłego. 

Rozpoczęte w drugiej dekadzie sierpnia 2021 r. siewy rzepaku ozimego zakończono w pierwszej połowie września. 

Przebieg warunków pogodowych w okresie jesieni sprzyjał kiełkowaniu ziarna i wschodom roślin rzepaku. Dodatnia 

temperatura powietrza w listopadzie podtrzymywała wegetację i stwarzała dobre warunki dla wzrostu i rozwoju 

roślin. Rośliny przed wejściem w stan zimowego spoczynku były dobrze wyrośnięte, rozkrzewione i zahartowane. 

Zima nie spowodowała większych strat w zasiewach rzepaku. Łącznie na obszarze całego kraju do zaorania 

zakwalifikowano jedynie ok. 0,1% (w 2021 r. – ok. 0,4%) powierzchni zasianej jesienią, a  stan plantacji rzepaku 

ozimego który pozostawiono pod tegoroczne zbiory oceniano lepiej niż przed rokiem. Wiosenne chłody z 

przymrozkami nie wyrządziły szkód w zasiewach, nie sprzyjały jednak wzrostowi i rozwojowi roślin. Wzrost 

temperatury powietrza i opady deszczu w drugiej połowie maja przyspieszyły wegetację rzepaku i znacznie poprawiły 

stan plantacji. Występujące w czerwcu i lipcu opady deszczu korzystnie wpłynęły na stan plantacji. Pomimo 

późnowiosennego deficytu opadów, wypełnienie łuszczyn jest zadowalające. Plony rzepaku mogą być wyższe od 

ubiegłorocznych. 

Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu do roku 

ubiegłego o około 8% i wynosi około 1,1 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 3,6 mln t, tj. o 

około 12% więcej od ubiegłorocznych. 

Źródło: GUS 

Zamknij > 
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Trwa systemowa gra na kryzys żywnościowy. Polskiemu rolnictwu grozi marginalizacja 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.08.2022 | 

- Podczas opracowywania i negocjowania dokumentów strategicznych oraz przepisów, 

które będą obowiązywały w nowej perspektywie finansowej po 2023 r., powinno 

zwrócić się przede wszystkim uwagę na to, aby przyjęte rozwiązania proekologiczne nie 

doprowadziły do ograniczenia produkcji w UE, spadku dochodów rolników, 

zmniejszenia zainteresowania prowadzeniem gospodarstw rolnych, a w konsekwencji 

marginalizacji polskiego rolnictwa – uważa Marek Siniło – wiceprezes Podlaskiej Izby 

Rolniczej. 

Działacze Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócili się do prezesa Krajowej Rady, Witolda 

Szmulewicza, o interwencję ws. zmian zasad przewidujących 50% ograniczenia stosowania chemicznych środków 

ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej. Jednym z głównych celów, które znalazły się w zaprezentowanym przez 

Komisję Europejską rozporządzeniu ws. zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, jest zmniejszenie 

ogólnego stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50%. 

W Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej stosowanie środków ochrony roślin musi być zgodne z zasadami 

integrowanej ochrony roślin. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów prawa krajowego i unijnego. Skutki 

ich egzekwowania w połączeniu z innymi celami dotyczącymi rolnictwa wskazują na ograniczenie naszej produkcji 

żywności. 

Holandia liderem w ilości stosowanych środków ochrony roślin 

- Społeczność rolnicza popiera ogólny cel ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, jednakże rolnicy oczekują 

od rządu wynegocjowania jasnego zapisu określającego ograniczenie stosowania środków do konkretnego poziomu 

w całej Unii. Jak wynika z badań, w Polsce używa się średnio 2,5 kg substancji czynnej na 1 ha, natomiast średnia 

unijna wynosi 3,5 kg/ha. Najwięcej spośród krajów Unii Europejskiej pestycydów stosuje się w Holandii – 8 kg 

substancji czynnych na 1 ha, we Włoszech ponad 7 kg/ha, a w Portugalii 5 kg/ha. W związku z tym należałoby 

doprecyzować do jakiego poziomu zużycia pestycydów miałyby dojść państwa UE. Ten podstawowy cel powinien być 

jasno określony. Od ustalenia wyjściowej ilości zużycia pestycydów na ha użytków rolnych, zależeć będą zarówno 

koszty dostosowania polskich rolników powiązane z ograniczeniem w stosowaniu środków ochrony roślin, jak i 

sposoby realizacji tego zadania – czytamy w piśmie wiceprezesa PIR, Marka Siniło. 

Zamknij > 
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Cały kraj objęty alertem suszy. Tak suchego lipca nie było od pół wieku 
Agropolska.pl | Autor : Katarzyna Stańko PAP, (EM) | 02.08.2022 | Fot. Krzysztof Zacharuuk 

W lipcu spadło we Francji średnio tylko 9,7 mm deszczu. To najmniej od początku 

pomiarów w latach 1958-1959 - podała narodowa służba meteorologiczna Meteo-

France. 

W całym kraju obowiązuje alert suszy i ograniczenia używania wody. Według 

meteorologów deficyt opadów w kraju wynosi 84 proc. w porównaniu do normalnego 

stanu w latach 1991-2020. 

Gminy zobowiązane są do dostarczania wody beczkowozami mieszkańcom, a ci mają 

zakaz podlewania ogródków i mycia samochodów. W wielu regionach zużycie wody 

ograniczono jedynie do podstawowych potrzeb życiowych. 

- Lipiec 2022 był najsuchszym miesiącem od lipca 1959. Mamy falę upałów, która obciąża i zwiększa zapotrzebowanie 

na zasoby wody, i suszę. Widzimy błędne koło, do którego to wszystko nas prowadzi - powiedział Christophe Bechu, 

minister przemian ekologicznych. 

Poprzednie rekordy suszy sięgają lipca 2020 r. z 16,7 mm opadów i lipca 1964 r. z 24,7 mm. 

Zamknij > 
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Polski eksport zbóż do krajów trzecich spadł o ponad 40% 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.08.2022 | 

W zakończonym sezonie 2021/22 (skończył się z końcem czerwca) wyeksportowaliśmy 

poza UE 2,055 mln ton zbóż w porównaniu do 3,507 mln ton sezon wcześniej. Oznacza 

to wynik o 1,5 mln ton (42%) gorszy niż w sezonie 2020/21. 

O ile popyt na polską pszenicę był słaby w skali całego roku, to doskonale sprzedawała 

się kukurydza po rekordowych w 2021 roku zbiorach. 

- Warto zwrócić uwagę, że w zakończonym sezonie (2021/22) za blisko 60% całkowitego 

wolumenu eksportu unijnych zbóż odpowiada Francja - 12,91 mln ton i Rumunia - 12,91 

mln ton. Kolejne 5,93 mln ton wyeksportowały Niemcy i 4,06 mln ton - Bułgaria. Nasz 

skromny wynik (2,05 mln ton) daje nam piąte miejsce w śród eksporterów unijnych zbóż – informuje Andrzej Bąk z 

Warszawskiej Giełdy Towarowej. 

Zamknij > 
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Badanie gleby oszczędzi wydatków 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 03.08.2022 | 

Moment, kiedy zboża i rzepaki znikną z pól to dobry okres na wykonanie badania gleby 

pod kątem zawartości składników pokarmowych i potrzeb wapnowania przed kolejnymi 

zasiewami. Jest to niezmiernie cenna wiedza, od której zależy wielkość nakładów na 

nawozy i wydajność zbiorów jakie osiągamy. Strategii pobierania prób glebowych jest 

kilka a wybór odpowiedniej zależy od potrzeb jakimi się kierujemy. 

Po żniwach niestety zwykle nie ma czasu na odpoczynek. Jest to okres planowania 

kolejnych zasiewów ozimych, z którymi wiąże się mnóstwo pracy. Niezbędne jest 

między innymi zaplanowanie nawożenia, które powinno być skrojone na miarę. 

Szczególnie istotne staje się to teraz, kiedy ceny nawozów przebijają kolejne bariery i nie można sobie pozwolić na 

bezproduktywne koszty. 

Jedną z szans na optymalne zarządzanie nawożeniem jest dostosowanie go do aktualnej zasobności gleb. W tym celu 

należy wykonać analizy gleby na zawartość składników pokarmowych takich jak fosfor, potas i magnez a także 

oznaczyć wartość pH, od której zależy przyswajalność pierwiastków. Oznaczenia azotu mineralnego lepiej 

wykonywać wczesną wiosną z powodu wyższej zmienności zawartości tego składnika w sezonie, zależnej miedzy 

innymi od stopnia mineralizacji resztek pożniwnych, która następuje jesienią i zimą. 

Wiedza uzyskana z przeprowadzonych badań pozwoli na dokładne zaplanowanie nawożenia, które może ograniczyć 

zbędne dostarczanie środków, lub może wskazać pierwiastek deficytowy, który ogranicza plonowanie. 

Pobierać próbki glebowe samemu czy zlecić usługę? 

Na rynku istnieje wiele firm świadczące usługi poboru i analizy gleb, a także oferują opracowania wyników w postaci 

map zasobności gleb w składniki pokarmowe i zalecenia nawozowe. To dobra opcja, jeśli mamy dużo gruntów do 

przebadania. Firmy te posiadają specjalistyczne sondy do pobierania gleby umieszczone na quadach lub 

samochodach terenowych pozwalające na szybką analizę dużych powierzchni. Wysoko wyspecjalizowane 

przedsiębiorstwa oferują także sporządzanie wirtualnych map zasobności, których można użyć w rozsiewaczach 

oferujących zmienne nawożenie.  
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Rys. 1. Mapa zasobności gleb jest pomocna przy ustalaniu wysokości nawożenia 

 

Jeśli jednak zdecydujemy się na osobiste pobieranie prób można oddać je do badania w Okręgowych Stacjach 

Chemiczno-Rolniczych. Koszty badania gleby w tych instytucjach są częściowo pokrywane przez budżet Państwa, stąd 

niska cena za ich wykonanie. Aktualnie za przebadanie jednej próby na zawartość fosforu, potasu, magnezu oraz 

oznaczenie odczynu należy zapłacić około 14 złotych. 

Jak pobierać próby glebowe? 

Przy pobieraniu materiału do badań warto pamiętać o kilku rzeczach: 

1. Pierwszym krokiem jest sporządzenie szkicu pola, a najlepiej wykonanie wydruku z Geoportalu gdzie doskonale 

widać zmienność glebową. W celu uzyskania dokładnych wyników, wszelkie miejsca odstające należy badać osobno, 

aby dowiedzieć się, dlaczego akurat w tym miejscu rośliny są w innej kondycji. 

2. Wielkość obszaru, z którego wykonamy próbę zbiorczą nie powinna przekraczać czterech hektarów. Na próbę 

zbiorczą składa się od 10 do 20 miejsc z których zostanie pobrana gleba. 

3. Każda próbka powinna być pobrana za pomocą laski Egnera, z przekroju gleby od jej powierzchni do głębokości 20 

centymetrów. 

4. Zaleca się, aby glebę pobierać z wyznaczonej powierzchni według jednego z trzech schematów poruszania się 

zapewniających reprezentatywność próby:… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/produkcja-roslinna/nawozy/27806-badanie-gleby-oszczedzi-wydatkow
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: notowania rzepaku spadają o 100 

zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.08.2022 | 

 

W naszych dzisiejszych notowaniach cen skupu zbóż nadal dominują podwyżki. Wyjątek 

stanowią pszenica konsumpcyjna i żyto paszowe, gdzie obserwujemy nieznaczne 

obniżki średnich cen. Najwyraźniejszy wzrost cen notujemy w przypadku żyta 

konsumpcyjnego (+24,35 zł/t) i kukurydzy z zeszłorocznych zbiorów (+27,19 zł/t). W 

przeciwnym kierunku zmierzała wycena rzepaku, który w odstępie dwóch dni stracił na 

wartości średnio 100 zł/t. To efekt załamania cen na światowych giełdach roślin 

oleistych. Dość napisać, że podczas poniedziałkowych notowań na giełdzie Matif, 

kontrakt na sierpniowy rzepak staniał o blisko 40 EUR/t.  

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 03.08.2022 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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Jaka jest skala napływu zboża z Ukrainy? Jest destabilizacja, czy jej nie ma? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.08.2022 | 

- Dodatkowych wolumenów zbóż do Polski weszło około 600 tys. ton, przy skali 

produkcji około 35 mln ton rocznie. Proszę sobie odpowiedzieć, czy 600 tys. ton w skali 

całego kraju jest zalewem zbóż ukraińskich, jest niszczeniem rynku, jest wielką 

destabilizacją? – pytał wiceminister Norbert Kaczmraczyk podczas niedawnej sejmowej 

komisji rolnictwa. 

- Widzę wielki niepokój wśród mediów, często też z kapitałem niemieckim, które jeszcze 

kilka miesięcy temu mówiły o Polsce, że sprowadzamy masowo węgiel z Rosji. 

Tymczasem Niemcy same sprowadzały, zabezpieczały swoich obywateli na kilka lat. Nas 

wrzucano w ramiona Rosjan, budowano napięcie i przekaz, abyśmy jako pierwsi zrezygnowali z tego importu. 

Zrobiliśmy to, a dzisiaj mówi się, dlaczego Polska nie jest zabezpieczona w surowiec? Nie chciałbym, żeby scenariusz 

powtórzył się w sytuacji żywności, dlatego że dodatkowych wolumenów zbóż do Polski weszło około 600 tys. ton. 

Przy skali produkcji około 35 mln ton rocznie, proszę sobie więc odpowiedzieć, czy 600 tys. ton w skali całego kraju, 

jest zalewem zbóż ukraińskich, jest niszczeniem rynku, jest wielką destabilizacją? Destabilizacja pojawiała się 

rzeczywiście w miejscach przygranicznych. Rzeczywiście tam to widzieliśmy, z tego też tytułu powstał zespół pod 

przewodnictwem pana premiera Henryka Kowalczyka do spraw transportu tego zboża – mówił Norbert Kaczmarczyk 

na lipcowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. 

Do powyższej wypowiedzi odniósł się były minister rolnictwa w rządzie PiS, Jan Krzysztof Ardanowski. - Wydaje 

mi się, ale to jest moje odrębne zdanie, że sytuacja na rynku zbóż, o której pan mówił, wygląda gorzej. Zboże, które 

trafia do Polski, oznaczone jako „tranzyt”, nie to, które jest importowane… Bo my się uspokajamy, że to jest może 

raptem 600 tys. ton czy 700 tys. ton. Chodzi o to, które funkcjonuje jako tranzyt, w żaden sposób nieweryfikowany 

w zakresie wyjazdu z Polski, czy przez przejście graniczne do Niemiec, do Litwy, czy do innych krajów, czy też przez 

któreś z polskich nadbrzeży… Poprawię się – nadbrzeży funkcjonujących w polskich portach obsługiwanych przez 

zagranicznych operatorów. Oni mają własną politykę eksportową i mogą nie być zainteresowani eksportem zboża 

ukraińskiego. A jeżeli wykorzystają swoje moce przeładunkowe do zboża ukraińskiego, które jakimś cudem, 

bo możliwości transportu my praktycznie nie mamy, trafiłoby do tych portów, to wstrzyma się eksport zboża 

od polskich producentów. A musimy rocznie też około 6–10 mln ton zboża eksportować, ponieważ hodowla nie jest 

w stanie wchłonąć tego zboża. Ale to jest o czym innym, to jest rozmowa na bardzo poważnym poziomie odnośnie 

do tego, czy nasza pomoc Ukrainie, źle rozumiana i źle realizowana, czasami nie okaże się gwoździem do trumny 

polskiego rolnictwa – mówił poseł Ardanowski. 
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Żniwa 2022 - cena rzepaku bez zmian, za to zboża poszły w górę 
Farmer.pl | Autor : Hanna Jarosławska | 03.08.2022 | fot. AK 

W krajowych punktach skupu cena rzepaku niewiele się zmieniła w stosunku do 

ubiegłego tygodnia. Widać za to ożywienie w cennikach za pszenicę konsumpcyjną i 

paszową, pszenżyto i kukurydzę. Wypytaliśmy także o jakość płodów rolnych z 

tegorocznych żniw. 

• Większość dostarczonych dotychczas partii rzepaku zawierała ponad 40 proc. oleju w 

nasionach. 

• Jakość ziarna pszenicy przeważnie jest wysoka. Zdarza się, że brakuje glutenu, co w 

tym roku jest skutkiem oszczędzania na nawożeniu azotowym. 

• Tona rzepaku kosztuje obecnie średnio 3000 zł/t. 

• Tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje obecnie 1470 zł/t. 

Po zeszłotygodniowych opadach, które przerwały żniwa, nie ma śladu - pogoda dzisiaj sprzyja, wobec czego rolnicy 

koszą rzepaki i zboża. Jakie jest plonowanie, cena i jakość wspomnianych płodów rolnych? Sprawdziliśmy to w 

wybranych punktach skupu w całym kraju. 

Niska zawartość glutenu - pokłosie drogich nawozów azotowych 

Za nami kolejny sezon pełen nerwów i stresów - po zimnej i suchej wiośnie oraz niepewności związanej z wysokimi 

cenami nawozów i wojną w Ukrainie nastało lato z reguły obfitujące w opady deszczu. I jak się okazało, w 

przeważającej części Polski deszcz miał niebagatelny wpływ na jakość, bowiem zarówno rolnicy jak i skupujący nie 

narzekają na jakość surowca. 

Większość dostarczonych skupom partii rzepaku cechowała się wysoką, co najmniej 40 proc. zawartością oleju. 

Zdarzały się nawet dostawy, gdzie było go w nasionach aż 46 proc.! Plonowanie z kolei zależało w dużej mierze od 

lokalnego rozkładu opadów i wahało się, według relacji rolników, od 3,5 do 4,5 t/ha. Oczywiście zdarzały się pola, z 

których zebrano raptem 2 tony i mniej - takich przypadków jest szczególnie dużo w województwie lubuskim, gdzie 

panuje katastrofalna susza. 

Na jakość ziarna pszenicy duży wpływ miało nawożenie azotowe. Ci rolnicy, którzy wysiali pełne dawki w 

odpowiednich terminach zebrali wysokiej klasy ziarno z przeznaczeniem na konsumpcję, z kolei ci, którzy postanowili 

zaoszczędzić przeważnie nie spełniają wymogu minimalnej zawartości glutenu, przez co cena za tonę jest obniżona o 

40-50 zł. Mimo iż ogólna, w skali kraju, jakość zebranego ziarna jest bardzo wysoka, tak plonowanie z 1 ha już takie 

zadowalające nie jest i w dużej mierze zależało od rozkładu opadów. 

Jak poinformowali nas młynarze ze ściany wschodniej - fenomenem w tym roku okazało się żyto, które posiada 

wyjątkowo wysoką gęstość i odpowiednią liczbę opadania, co jak mówią, bardzo rzadko się zdarza. 

Rzepak i pszenica - jakie ceny w żniwa w 2022 roku? 

Skupujący z całego kraju zgodnie mówią, że ten rok jest wyjątkowy nie tylko pod względem jakości zbieranych 

płodów rolnych. Otóż, jak udało nam się dowiedzieć, rolnicy w dużej mierze zdecydowali się magazynować towar w 

oczekiwaniu na wyższe ceny, a sprzedają tylko ci, którzy naprawdę muszą. 

Przyjrzyjmy się zatem cenom oferowanym za najbardziej popularne gatunki roślin uprawnych. Rzepak od zeszłego 

tygodnia kosztuje tyle samo - niewiele ponad 3000 zł/t. Najniższa oferowana cena to 2900 zł netto za tonę, 

natomiast najwyższa - 3100 zł. W przypadku pszenicy konsumpcyjnej średnia cena wynosi 1470 zł/t i waha się od 

1300 do 1600 zł. Pszenica paszowa kosztuje statystycznie ok. 1370 zł/t a pszenżyto - ok. 1220 zł/t. Wzrost ceny na 

krajowym rynku w ciągu ostatniego tygodnia odnotowała kukurydza, którą dziś rolnik może sprzedać za średnią cenę 

1345 zł/t. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 3 sierpnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

podstawie wywiadu telefonicznego). 
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Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna - 1400. 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 1400, 

- żyto konsumpcyjne – 1200. 

Osadkowski S.A 

- pszenica konsumpcyjna – 1500, 

- pszenica paszowa – 1470, 

- pszenżyto – 1250, 

- żyto paszowe – 1100, 

- jęczmień paszowy – 1170, 

- rzepak – 3000… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/zniwa-2022-cena-rzepaku-bez-zmian-za-to-zboza-poszly-w-gore,121845.html
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UOKiK ukarał lidera eksportu zbóż w zachodniej Polsce. Nieuczciwa przewaga 

kontraktowa 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.08.2022 | 

W najnowszej decyzji prezes UOKiK nałożył przeszło 300 tys. zł kary na spółkę PolishAgri 

– lidera eksportu zbóż w zachodniej Polsce, która żądała od rolników całości 

zakontraktowanych dostaw, nawet jeśli nie byli w stanie tego zrobić z przyczyn 

niezależnych od nich. Prezes Urzędu wszczął również siedem postępowań 

wyjaśniających dotyczących aktualnej sytuacji na rynku zbóż. 

– Sytuacja producentów zbóż od dawna znajduję się pod naszą baczną obserwacją. 

Najnowsza z decyzji dotyczy spółki PolishAgri, która w kontraktach obciążała rolników 

nadmiernym ryzykiem związanym z realizacją przedmiotu umowy. Wcześniej podobne 

rozstrzygnięcie dotyczyło spółki Cefetra Polska. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji na rynku zbóż, a związanej 

m.in. z wojną i warunkami atmosferycznymi, dlatego wszcząłem kolejne postępowania wyjaśniające, w których 

sprawdzimy czy duże spółki kupujące zboże nie wykorzystują  sytuacji do działań niekorzystnych dla dostawców – 

mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Nadmierne ryzyko związane z realizacją umowy 

Spółka PolishAgri skupuje hurtowo różne gatunki zbóż m.in. pszenicę, żyto, pszenżyto, jęczmień browarny, głównie 

od rolników indywidualnych, prowadzących swoje gospodarstwa na niewielką skalę. Strony działają w oparciu o 

przygotowany wzorzec umowy, a pojedynczy dostawca nie ma wpływu na jego treść. Przeprowadzone postępowanie 

wykazało, że spółka w nieuczciwy sposób wykorzystuje przewagę kontraktowa wobec rolników, obciążając ich 

nadmiernym ryzykiem związanym z realizacją umowy. Przedsiębiorca żąda od dostawców realizacji 

zakontraktowanych dostaw, pomimo zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, w szczególności o charakterze siły 

wyższej, uniemożliwiających dostarczenie umówionej ilości zbóż. Tymi okolicznościami mogą być warunki 

klimatyczne, żywioły czy kataklizmy. 

W razie braku możliwości sprzedaży zakontraktowanych produktów z własnego gospodarstwa, dostawcy są 

zobowiązani do zapłaty kary lub samodzielnego kupna zbóż na wolnym rynku bądź poniesienia kosztów zakupu 

zastępczego dokonanego przez PolishAgri. 

W niektórych przypadkach straty wynikające z działania siły wyższej przekraczały nawet 50 proc. średniej rocznej 

produkcji rolnej gospodarstwa dostawcy. Praktyka trwa co najmniej od 2018 roku.  - Działalność rolnicza jest zależna 

w sposób szczególny od warunków pogodowych. Susze, nadmierne opady czy powodzie mogą powodować straty w 

plonach, których nie można przewidzieć, ani im zapobiec. Dlatego podmioty zawierające umowy z rolnikami powinny 

uwzględniać to w umowach. Żądanie przez największe firmy skupujące zboże  dostaw całego zakontraktowanego 

towaru, nawet jeśli rolnicy nie mogą tego zrobić z przyczyn niezależnych od nich, jest nieuczciwym 

wykorzystywaniem przewagi kontraktowej. Dlatego nałożyłem na PolishAgri karę w wysokości ponad 300 tys. zł – 

mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu. Nie jest to jedyne rozstrzygnięcie dotyczące 

największych polskich firm działających na rynku zboża. W maju 2022 r. Prezes UOKiK nałożył ponad 2 mln zł kary na 

spółkę Cefetra Polska, która również wymagała od rolników całości zakontraktowanych dostaw, także wówczas gdy 

wystąpiły niezależne od nich okoliczności. 

Będą kolejne kontrole 

2022 rok jest bardzo ciężki dla rolników. Warunki atmosferyczne utrudniły wegetację roślin i mogą negatywnie 

wpłynąć na plony. Rolnicy doświadczyli w tym roku m.in. przymrozków wiosennych, długotrwałej suszy, a także 

ulewnych deszczy z gradobiciem. Niekorzystny wpływ na rynek zbóż mogą mieć również rosnące koszty środków 

produkcji, mediów i kredytów, a także trwająca w Ukrainie wojna. 
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- Sytuacja na rynku zbóż może prowadzić do wymuszania na rolnikach sprzedaży na niekorzystnych dla nich 

warunkach oraz innych nieuczciwych praktyk ze strony większych partnerów handlowych. Stąd kolejne nasze 

działania, mające na sprawdzenie zasad współpracy rolników ze znaczącymi podmiotami działającymi na rynku skupu 

zbóż. Chcemy m.in. zbadać sposób ustalania rozliczeń pomiędzy podmiotami, obowiązki stron umowy z 

uwzględnieniem rozkładu ryzyk, obciążenie karami umownymi czy postanowienia dotyczące siły wyższej, które 

zakwestionowaliśmy w przypadku Cefetra Polska i PolishAgri – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Zbadane zostaną działania siedmiu podmiotów skupujących zboże: Cargill Poland, ADM Direct Polska, Bunge Polska, 

Polskie Młyny, Viterra Polska (dawniej Glencore Polska), Louis Dreyfus Company Polska, Procam Polska.  

Postępowania wyjaśniające toczą się w sprawie, a nie przeciwko wymienionym spółkom. Niewykluczone są kolejne 

działania na skutek sygnałów od rolników. Jeśli potwierdzi się, że sprawdzane praktyki mogą stanowić nieuczciwe 

wykorzystywanie przewagi kontraktowej, wówczas Prezes UOKiK może postawić zarzuty konkretnym podmiotom. 

Przedsiębiorcom może wówczas grozić kara w wysokości do 3 proc. rocznego obrotu. 

Źródło: UOKiK 

Zamknij > 
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Tak wielkich dysproporcji między raportami IUNG, a szacunkami rolników jeszcze nie 

było. Samorząd domaga się ogłoszenia klęski suszy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.08.2022 | 

Przykładowe różnice we wskazaniach monitoringu suszy wg Raportu IUNG nr 4, a 

stanem faktycznym, przekazała premierowi Dolnośląska Izba Rolnicza w piśmie z 28 

czerwca br. - To już kolejny rok, gdy samorząd rolniczy wskazuje, iż przyjęty system 

monitorowania suszy nie oddające stanu faktycznego – czytamy w wystąpieniu 

Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Pogłębiająca się susza gruntowa, coraz niższy poziom wód i większa liczba 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy wciąż rosnących temperaturach, są w 

ocenie izb rolniczych wystarczającym wskazaniem dla rządu do potrzeby pilnej zmiany 

podejścia do problemu. Konieczne jest zwiększenie liczby stacji meteorologicznych i zmiana sposobu przeliczenia 

ilości opadów dla występujących okresowo deszczów nawalnych, gdyż nie pozostawiają one w glebie wystarczającej 

ilości wilgoci. 

Wg KRIR przy określaniu suszy należy brać pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na jej wystąpienie, w tym 

również temperaturę powietrza w czasie opadów oraz występujące coraz częściej silne wiatry, które powodują duży 

ubytek wilgotności gleby. IUNG nie bierze pod uwagę parowania wody przy tak wysokich temperaturach, a jest to 

bardzo ważny dzisiaj element wpływający na suszę. 

- Mając na uwadze obecny stan plantacji roślin uprawnych związany z sytuacją pogodową i brakiem opadów w 

newralgicznych okresach wzrostu i rozwoju roślin, wnosimy o ogłoszenie klęski suszy. Ponadto postulujemy o 

powołanie gminnych komisji szacujących straty spowodowane przez suszę w uprawach rolnych, dzięki czemu realnie 

będzie można ocenić stan roślin znajdujących się na polach – czytamy w wystąpieniu KRIR z 1 lipca br. 

Uruchomiona została aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą” 

- Z udostępnianych do publicznej wiadomości raportów z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej aktualizowanych co 

10 dni wynika, że w roku bieżącym susza jest odczuwalna w uprawach rolnych na terenie całej Polski – zauważa 

odpowiadający na pismo wiceminister rolnictwa, Rafał Romanowski w piśmie z 29 lipca. 

- Jednocześnie zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 

U. z 2015 r. poz.187 z późn. zm.), od 2020 roku producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy, w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mają możliwość zgłoszenia wniosków o 

oszacowanie szkód za pośrednictwem publicznej aplikacji, która umożliwia weryfikację zgłoszeń z zasięgiem 

klimatycznego bilansu wodnego (KBW) i ustalonym poziomem strat w plonach. Stosowanie do ww. przepisów 

producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód, za pomocą publicznej aplikacji, po złożeniu wniosku o 

przyznanie płatności w ramach 2 systemów wsparcia bezpośredniego i nie później niż do dnia 15 października roku 

wystąpienia suszy. Każdy producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy 

tylko raz w danym roku, po podpisaniu wniosku nie ma możliwości dokonywania jego korekty. Przedstawiając 

powyższe uprzejmie informuję, że uruchomiona została aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą” – za 

pośrednictwem, której producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 będą mogli złożyć wniosek o 

oszacowanie szkód – pisze Romanowski. 

Zamknij > 
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Ekspresowe żniwa w Wielkopolsce. Dobra jakość ziarna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.08.2022 | 

- Żniwa w bieżącym roku przebiegają bardzo sprawnie i szybko. W większej części 

Wielkopolski żniwa są już praktycznie zakończone. Zostały co prawda przerwane 

weekendowymi opadami, ale z początkiem tygodnia ruszyły od nowa. Jeszcze tylko w 

północnej części województwa kończą się intensywne zbiory rzepaku oraz zbóż 

ozimych. Rolnicy zwracają uwagę na dobrą jakość i gęstość ziarna oraz nieco mniejszą 

zawartość glutenu, co może być spowodowane oszczędnym stosowaniem nawozów 

azotowych – raportuje Wielkopolska Izba Rolnicza. 

Według wielkopolskiego samorządu rolniczego, średnie plony i ceny oferowane przez 

skupy przedstawiają się następująco: 

- żyto: 2,5 – 3t/ha (1075zł/t), 

- pszenica: 4,5 – 5 t/ha (1400 zł/t), 

- pszenżyto: 3 – 4 t/ha (1200 zł/t), 

- rzepak: 2,5 – 3 t/ha (2950 zł/t). 

Wielkopolska Izba Rolnica pokusiła się o wstępną ocenę tych żniw. Na podstawie obserwacji działaczy WIR oraz 

monitoringu, który prowadziły biura powiatowe Izby, wysnuto następujące wnioski: 

- tegoroczna susza ma zdecydowanie wpływ na zbiory – na poziomie kraju szacuje się, że zbiory zbóż będą o około 3-

4 mln t niższe od średniej wieloletniej, przy czym warto zaznaczyć, że w obecne żniwa wchodziliśmy z wyjątkowo 

wysokimi zapasami zbóż w ilości około 5 mln ton, 

- susza dotknęła przede wszystkim uprawy jare oraz te prowadzone na słabszych glebach, bez zastosowania 

nawożenia organicznego, 

- najlepiej przed suszą obronił się w tym roku rzepak, którego plonowanie nie odbiegało od  średnich wieloletnich, 

poza oczywiście słabszymi stanowiskami, 

- ziarno, pomimo, że nie jest bardzo duże to cechuje się dużą gęstością i częściej jest kwalifikowane jako 

konsumpcyjne – dotyczy to szczególnie pszenicy, 

- same żniwa trwały bardzo krótko, sprzyjała im pogoda, skracanie się pewnych procesów, w tym dojrzewania ziarna 

może również wynikać z zmian klimatycznych i wysokich temperatur, 

- obserwujemy spore zróżnicowanie plonów – w zależności od klasy gleb. Dzięki wielu rozmowom z wielkopolskimi 

rolnikami można stwierdzić, iż duże oraz pozytywne znaczenie dla wysokości plonów ma nawożenie organiczne w 

gospodarstwach, które prowadzą produkcję zwierzęcą. 

Zamknij > 

 

 

 


