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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 22 sierpnia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 471,50  Średnia cena zł/t: 1 180,78  Średnia cena zł/t: 1 220,38  Średnia cena zł/t: 1 061,43  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 710,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 320,00  MIN - MAX: 1 130,00 - 1 620,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 250,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 382,80  Średnia cena zł/t: 1 102,39  Średnia cena zł/t: 1 241,60  Średnia cena zł/t: 1 199,05  

MIN - MAX: 1 300,00 - 1 500,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 280,00  MIN - MAX: 1 150,00 - 1 360,00  MIN - MAX: 1 110,00 - 1 310,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 515,00  Średnia cena zł/t: 1 510,00  Średnia cena zł/t: 1 571,67  Średnia cena zł/t: 1 467,50  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 700,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 600,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 640,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 767,61  Średnia cena zł/t: 1 309,58  Średnia cena zł/l: 2,40 Średnia cena zł/kg: 7,24 

MIN - MAX: 2 700,00 - 2 950,00  MIN - MAX: 1 180,00 - 1 430,00  MIN - MAX: 2,24 – 2,50 MIN - MAX: 6,50 – 7,90 

    
    

MATF Pszenica  
315,00 €/t 

MATF Kukurydza  
310,75 €/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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ARiMR: Ponad 1,67 mld zł przekazano rolnikom w ramach dopłat do nawozów 
Farmer.pl Autor : PAP | 13.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Blisko 272 tys. rolników otrzymało do 12 sierpnia ponad 1,67 mld zł z tytułu pomocy do 

zakupu nawozów mineralnych – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. ARiMR rozpoczęła wypłatę pieniędzy 11 lipca. 

ARiMR przypomniała, że dofinasowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu 

nawozów nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł 

ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 

2022 rok. Czytaj dalej… 

 

KRIR nie zgadza się na podwyższenie stawek opłat weterynaryjnych 
Farmer.pl | Autor : Grzegorz Tomczyk | 14.08.2022 | Fot. GT 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Henryka Kowalczyka stanowczy sprzeciw, wobec wprowadzenia drastycznych podwyżek 

opłat weterynaryjnych, pomimo negatywnej opinii samorządu rolniczego. 11. sierpnia 

2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. Już nazajutrz 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Henryka Kowalczyka, wnosząc stanowczy sprzeciw "wobec wprowadzenia ogromnego 

wzrostu stawek z pominięciem negatywnej opinii samorządu rolniczego". Czytaj dalej… 

Który obornik najcenniejszy? 
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 15.08.2022 | Fot. Pixabay 

Kończące się żniwa i uprawy pożniwne to czas, kiedy zaczęło się rozwożenie obornika 

pod zasiewy ozimin. Na forach rolniczych i grupach tematycznych w mediach 

społecznościowych trwają dyskusje na temat składów i wartości różnych rodzajów 

obornika. Który obornik ma najbardziej wartościowy skład? Nie ulega wątpliwości, że 

każdy obornik jest wartościowym nawozem, zwłaszcza jeśli jest produktem ubocznym 

w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Bez względu na gatunek 

zwierząt, od których pochodzi, jest bogaty w makro- i mikroelementy, a także stanowi 

cenną dawkę materii organicznej. Czytaj dalej… 

Podwyżka cen gazu ziemnego w Europie powoduje dalszy wzrost cen nawozów, a 

producenci ogłaszają cięcia w produkcji 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.08.2022 |  

Ceny nawozów azotowych w Niemczech w ostatnich dniach ponownie wzrosły, co jest 

spowodowane wzrostem cen gazu ziemnego na rynku europejskim. Wzrost ten 

spowodował również wzrost cen amoniaku, a tym samym kosztów produkcji nawozów 

azotowych w Europie. Niemieccy analitycy już na początku sierpnia informowali o 

ograniczeniach produkcji lub zamknięciu zakładów europejskich producentów nawozów. 

Ze względu na wysokie koszty produkcji i średnioterminową niepewność, Yara i BASF już 

ogłosiły znaczne cięcia w produkcji. Czytaj dalej… 
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Przerób rzepaku w Polsce utrzymuje się na szczytowym poziomie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.08.2022 |  

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I 

półroczu 2022 roku łącznie 1 584 tys. ton rzepaku, a więc niemal dokładnie tyle samo, 

co w analogicznym okresie 2021 roku (1 591 tys. ton). W ujęciu sezonowym przerób 

rzepaku w sezonie 2021/2022 pozostał więc na szczytowym poziomie osiągając 3 217 

tys. ton, podaż oleju surowego wzrosła z kolei do rekordowych 1 310 tys. ton. 

Kluczowym odbiorcą polskiej produkcji oleju rzepakowego pozostaje niezmiennie 

sektor biodiesla. Czytaj dalej… 

 

Korytarze zbożowe działają. Sytuacja na Morzu Czarnym spokojna 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (ZL) | 16.08.2022 |  

Sytuacja na Morzu Czarnym jest na razie spokojna, a korytarze dla statków ze zbożem 

działają – oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka ukraińskiego dowództwa 

operacyjnego Południe Natalia Humeniuk na briefingu w Kijowie. 

"Sytuacja na Morzu Czarnym jest dość spokojna i stabilna, bo jest zapewnione 

funkcjonowanie korytarzy zbożowych pod międzynarodowymi gwarancjami i 

monitoringiem stambulskiego centrum koordynacyjnego. Te gwarancje na razie działają 

i statki płyną bez jakichkolwiek przeszkód" – oznajmiła rzeczniczka. Czytaj dalej… 

 

Żniwa 2022. Zbiory pszenicy na południowym wschodzie. Jakie plony? 
Farmer.pl | Autor : Katarzyna Mazurek | 15.08.2022 | Fot.Shutterstock 

Zbiory zbóż w województwie lubelskim i podkarpackim, są już na ukończeniu. Zostały 

już tylko nieliczne pola obsiane zbożami oraz rzepakiem, który miejscami później 

dojrzewały. Zebrane płody wskazują na dobrą jakościowo pszenicę, jak zatem 

prezentują się plony? 

Wstępnie szacowana przez GUS powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z 

mieszankami zbożowymi w naszym kraju, wynosi około 5,9 mln ha, z tego pszenica 

zajmuje ponad 2,5 mln ha. Czytaj dalej… 

 

Po ile rzepak w połowie sierpnia 2022 r.? Cena spadła 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 16.08.2022 | Fot. Shutterstock 

Już tylko pojedyncze plantacje rzepaku nie poszły pod kosę. Przeważnie plony są w 

magazynach, niekoniecznie firm skupowych, tylko u gospodarzy. Jakie są ceny nasion 

rzepaku? 

Te po ostatnich dniach raczej stabilizacji osiągnęły spadki. Zdecydowana większość firm 

za tonę rzepaku oferuje mniej niż 3 tys. zł, a najniższa z zebranych wartości to 2800 zł/t. 

Jeszcze 12 sierpnia w cennikach dość często pojawiała się 3 z przodu. Teraz tylko trzy 

firmy oferują 3 tys. zł. Czytaj dalej… 
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Deficyt wody w całej Polsce. Nadal najgorsza sytuacja w woj. lubuskim 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.08.2022 |  

IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin 

Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny 

stan zagrożenia suszą rolniczą. Niestety deficyt wody dla roślin uprawnych występował 

w całym kraju. 

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2022 roku średnia 

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

jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -134 mm. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: wyraźny spadek średniej stawki za 

rzepak 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.08.2022 |  

W dzisiejszych notowaniach mamy do czynienia ze sporym spadkiem średniej ceny 

rzepaku (-92,67 zł/t) i wzrostem średniej stawki za kukurydzę (+25,64 zł/t) w 

porównaniu z naszym ostatnim, piątkowym zestawieniem. Średnie ceny ziarna 

pozostałych zbóż zmieniły się nieznacznie. Największą korektę średniej stawki 

odnotowała pszenica paszowa (-7,87 zł/t). Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, 

kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 17.08.2022 r. z firm zlokalizowanych na 

terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się 

następująco:  Czytaj dalej… 

11,6 t/ha pszenicy ozimej - wynik pochodzi z woj. warmińsko-mazurskiego 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 17.08.2022 | Fot. AK 

W drugim tygodniu sierpnia został ustanowiony, najwyższy jak do tej pory, wynik 

Indywidualnego Rekordu Gospodarstwa w plonie pszenicy ozimej zebranej z jednego 

hektara. Zebrano 11,6 t/ha przy zastosowaniu odmiany RGT Specialist. Wydarzenie 

miało miejsce w Barcianach, w województwie warmińsko-mazurskim. Proces zbioru i 

pomiar był nadzorowany przez niezależnego sędziego z Biura Rekordów. Najwyższy 

wynik, na poziomie 11,6 t/ha, zanotowano w gospodarstwie Rolnyvik w Barcianach na 

północy Polski. Czytaj dalej… 

 

Z kim Polska buduje koalicję sprzeciwu drastycznej redukcji pestycydów? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 17.08.2022 | Fot. Pixabay 

W czerwcu Komisja Europejska przedstawiła nowe rozporządzenie, które zakłada 

zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin o połowę do roku 2030. Polska 

sprzeciwia się tym przepisom i buduje koalicję w tej sprawie. 

Walka o pestycydy nie wzbudza wielkiego zainteresowania. Tylko nieliczni zwracają na 

nią uwagę, bo na razie jest to temat, który wydaje się odległy. Nie bez znaczenia jest 

tutaj wpływ wojny w Ukrainie na wysokie ceny środków produkcji i płody rolne, a także 

po pandemiczne zerwane łańcuchy dostaw i kłopoty z klimatem. Czytaj dalej… 
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Emisja gazów cieplarnianych: rolnictwo irlandzkie ma oszczędzać 25 proc. 
Farmer.pl | Autor : Jacek Kościański | 11.08.2022 | Fot Shutterstock 

Irlandzki rząd uzgodnił limity sektorowe emisji gazów cieplarnianych, dzięki którym kraj 

chce odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatu. 

Odnosząc się do roku 2018, 51 proc. emisji ma zostać zaoszczędzonych we wszystkich 

sektorach do 2030 r., co może wówczas wynieść jedynie 36,25 mln ton ekwiwalentu 

CO2. Rolnictwo, które w roku bazowym odpowiadało za ponad jedną trzecią wszystkich 

zanieczyszczeń klimatycznych, musi zredukować emisje o 25 proc. z 23 mln ton 

ekwiwalentu CO2 do 17,25 mln ton. Czytaj dalej… 

 

W ciągu dwóch miesięcy pojawi się specustawa dot. ochrony wód 
Farmer.pl | Autor : PAP | 17.08.2022 | Fot. tookapic / Pixabay 

W ciągu dwóch miesięcy powstanie specustawa dotycząca budowy systemu 

monitoringu wód, dodatkowych inwestycji, w tym w oczyszczalnie ścieków, 

odszkodowań dla rybaków i rewitalizacji Odry - zapowiedział w środę wiceminister 

infrastruktury Marek Gróbarczyk. Gróbarczyk zadeklarował, że "w okresie dwóch 

miesięcy stworzymy specustawę", obejmującą m.in. budowę monitoringu wód, 

oczyszczalni ścieków i na "inne obszary, wymagającego dodatkowych inwestycji". 

"Mamy na nie 13 mld zł" - dodał. Czytaj dalej… 

 

Kowalczyk: Zbiory zbóż szacowane są w tym roku na poziomie ok. 32 mln ton 
Farmer.pl | Autor : PAP | 17.08.2022 | Fot. KM 

Zbiory zbóż szacowane są w tym roku na poziomie ok. 32 mln ton - powiedział we 

wtorek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który w oddziale spółki 

Elewarr w Malborku obserwował przebieg skupu zbóż. Jak zaznaczył cytowany w 

komunikacie resortu rolnictwa Kowalczyk, w ostatnich tygodniach wiele osób 

wypowiadało się w mediach, że rolnicy nie będą mieli gdzie sprzedać zebranego ziarna 

zbóż, że ceny zostaną zaniżone poprzez przywóz zboża z Ukrainy. Dlatego przyjechałem 

do Malborka, aby osobiście sprawdzić, jak tutaj wygląda skup - wskazał minister. Czytaj 

dalej… 

Jakie ceny materiału siewnego zbóż w 2022 r.? Drogo. Pszenica 3-4 tys. zł/t 
Farmer.pl | Autor : Karol Bogacz | 20.08.2022 | Fot. A. Kobus 

Większość firm dystrybucyjnych odsłoniła się już z cenami na kwalifikat. Jest oczywiście 

drożej. Znaczny wzrost cen kwalifikatu to pokłosie kilku czynników. Najdroższa 

tradycyjnie jest pszenica. Stosunek ceny surowca do kwalifikatu pozostaje podobny 

Już na długo przed żniwami spodziewaliśmy się wzrostu cen kwalifikowanego materiału 

siewnego. Wystarczyło obserwować sytuację na rynku zbóż. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
ARiMR: Ponad 1,67 mld zł przekazano rolnikom w ramach dopłat do nawozów 
Farmer.pl Autor : PAP | 13.07.2022 | Fot. Shutterstock 

Blisko 272 tys. rolników otrzymało do 12 sierpnia ponad 1,67 mld zł z tytułu pomocy do 

zakupu nawozów mineralnych – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. ARiMR rozpoczęła wypłatę pieniędzy 11 lipca. 

ARiMR przypomniała, że dofinasowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu 

nawozów nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł 

ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 

2022 rok. 

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

nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji wówczas 

wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na których podstawie oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji 

programu - 3,5 mld zł. Pula pieniędzy na ten cel wynosiła 3,9 mld zł, co oznacza, że nie będzie stosowany 

współczynnik korygujący. 

Zamknij > 
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KRIR nie zgadza się na podwyższenie stawek opłat weterynaryjnych 
Farmer.pl | Autor : Grzegorz Tomczyk | 14.08.2022 | Fot. GT 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Henryka Kowalczyka stanowczy sprzeciw, wobec wprowadzenia drastycznych podwyżek 

opłat weterynaryjnych, pomimo negatywnej opinii samorządu rolniczego. 

11. sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. Już 

nazajutrz Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Henryka Kowalczyka, wnosząc stanowczy sprzeciw "wobec wprowadzenia 

ogromnego wzrostu stawek z pominięciem negatywnej opinii samorządu rolniczego". 

"Jak wskazują rolnicy drastyczna podwyżka opłaty za wydanie świadectwa zdrowia dla świń w trudnej sytuacji 

sektora produkcji trzody chlewnej w Polsce doprowadzi do likwidacji stad świń. Szczególnie ucierpią producenci, 

którzy posiadają lochy i będą wymieniać je w stadzie. Kwota za wystawienie świadectwa dla jednej sztuki przekracza 

10% wartości z jej sprzedaży. Wprowadzone stawki opłat uderzą przede wszystkim w małych producentów, którzy 

chcą sprzedać czy przemieścić jedną lub tylko kilka sztuk i zmuszeni są do zapłacenia kwoty 112,80 za wykonanie 

badania." - czytamy w stanowisku izb rolniczych. 

Jak zauważa KRIR, wprowadzone bez uwzględnienia głosu rolników przepisy przeczą deklarowanej przez rząd 

polityce wspierania małych gospodarstw z produkcją zwierzęcą, oraz uniemożliwią rozwój małego przetwórstwa w 

ramach RHD i MOL, bo znacznie zwiększą koszty takiej działalności. Ustalenie stawki 246 zł za badanie na obecność 

włośni poza rzeźnią, stanie się - w opinii KRIR - przysłowiowym gwoździem do trumny dla hodowli w Polsce. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/krir-nie-zgadza-sie-na-podwyzszenie-stawek-oplat-weterynaryjnych,122119.html
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Który obornik najcenniejszy? 
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 15.08.2022 | Fot. Pixabay 

Kończące się żniwa i uprawy pożniwne to czas, kiedy zaczęło się rozwożenie obornika 

pod zasiewy ozimin. Na forach rolniczych i grupach tematycznych w mediach 

społecznościowych trwają dyskusje na temat składów i wartości różnych rodzajów 

obornika. Który obornik ma najbardziej wartościowy skład? 

Nie ulega wątpliwości, że każdy obornik jest wartościowym nawozem, zwłaszcza jeśli 

jest produktem ubocznym w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Bez 

względu na gatunek zwierząt, od których pochodzi, jest bogaty w makro- i 

mikroelementy, a także stanowi cenną dawkę materii organicznej. W związku z 

rekordowo wysokimi cenami nawozów mineralnych zainteresowanie obornikiem osiąga w tym sezonie nie spotykany 

od lat poziom. 

Cena obornika 

Na przestrzeni ostatniego roku obornik znacznie zdrożał. Przyczyn należy upatrywać rzecz jasna w rekordowych 

cenach nawozów mineralnych, jak również wszechobecnej inflacji. Rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą 

sprzedając nadmiar obornika mają szansę podratować budżet gospodarstwa w trudnych czasach. 

Obecnie średnio za obornik bydlęcy musimy zapłacić 70 zł/t, świński 50 zł/t, koński 110 zł/t, owczy 100 zł/t i 

podobnie pomiot 100 zł/t. Są to uśrednione wyniki zebrane z całej Polski, a lokalnie różnice cen mogą wynosić nawet 

kilkadziesiąt złotych, zarówno na plus, jak i na minus. Dla porównania warto przytoczyć ceny z kwietnia bieżącego 

roku. Obornik bydlęcy i świński był wtedy sprzedawany w podobnych cenach, natomiast co ciekawe, oborniki końskie 

i owcze staniały, gdyż kosztowały wtedy średnio 120-130 zł/t. Pomiot z kolei znacząco zdrożał, gdyż wiosną jego ceny 

wynosiły średnio 65 zł/t… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/ktory-obornik-najcenniejszy,122098.html
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Podwyżka cen gazu ziemnego w Europie powoduje dalszy wzrost cen nawozów, a 

producenci ogłaszają cięcia w produkcji 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.08.2022 |  

Ceny nawozów azotowych w Niemczech w ostatnich dniach ponownie wzrosły, co jest 

spowodowane wzrostem cen gazu ziemnego na rynku europejskim. Wzrost ten 

spowodował również wzrost cen amoniaku, a tym samym kosztów produkcji nawozów 

azotowych w Europie. 

Niemieccy analitycy już na początku sierpnia informowali o ograniczeniach produkcji lub 

zamknięciu zakładów europejskich producentów nawozów. Ze względu na wysokie koszty 

produkcji i średnioterminową niepewność, Yara i BASF już ogłosiły znaczne cięcia w 

produkcji. Wcześniej Gazprom drastycznie ograniczył dostawy rosyjskiego gazu do 

Europy, dodatkowo napędzając wzrost cen w sektorze energetycznym. 

Wczoraj (15.08.22) gaz ziemny kosztował u naszych zachodniach sąsiadów około 214 euro/MWh w Natural Gas EU 

Dutch TTF, tj. prawie trzy razy więcej niż w czerwcu (wtedy kosztował 77 euro/MWh) i podobnie jak w poprzednim 

szczycie cenowym w marcu. Ponadto historyczna susza, która ustanowiła rekordy cieplne w całej Europie, grozi 

zatrzymaniem dostaw energii wzdłuż Renu, pogłębiając problemy na już napiętym rynku. Teraz do cen nawozów 

doliczana jest opłata za gaz, która ma być uiszczona od października. Firma Trading Hub Europe GmbH ustaliła 

wartość opłaty na 2,419 za kWh. 

Europejski rynek nawozowy zareagował w ostatnich dniach na rosnące ceny gazu dalszym wzrostem cen mocznika, 

saletry amonowej, saletry wapniowo-amonowej (KAS) i innych ważnych nawozów azotowych. Na początku tygodnia 

w niemieckich portach importowych zażądano 775 euro za tonę saletry wapniowo-amonowej (KAS). To o 30 euro 

więcej niż pod koniec lipca i o 125 euro za tonę więcej niż ponad cztery tygodnie temu. 

Roztwór saletrzano-mocznikowy (AHL) nadal kosztuje prawie 655 euro – to około 50 euro więcej niż cztery tygodnie 

temu. Ceny mocznika wynoszą 875 euro za tonę. 

Za Korn-Kali niemieccy rolnicy muszą obecnie płacić prawie 645 euro za tonę. To o 25 euro więcej niż w lipcu. 

W przypadku najważniejszego nawozu fosforanowego, fosforanu diamonu (DAP), zażądano w tym tygodniu prawie 

1050 euro za tonę. To premia cenowa w wysokości około 50 euro w porównaniu z cenami sprzed czterech tygodni. 

Rosnące ceny są również zgłaszane z najważniejszego francuskiego portu importowego i centrum handlowego, 

Rouen. W przypadku najważniejszego nawozu azotowego dla francuskich rolników, saletry amonowej 27%, ceny 

wzrosły ostatnio o 25 euro za tonę do 700 euro za tonę. Ceny płynnego nawozu w roztworze saletry amonowo-

mocznikowej (French Solution Azotée) wynosiły 607,50 euro za tonę. We Francji mocznik ponownie kosztuje w tym 

tygodniu 805 euro za tonę, o 70 euro więcej niż w lipcu. 

Źródło: agrarheute.com 

Zamknij > 
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Przerób rzepaku w Polsce utrzymuje się na szczytowym poziomie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.08.2022 |  

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I 

półroczu 2022 roku łącznie 1 584 tys. ton rzepaku, a więc niemal dokładnie tyle samo, 

co w analogicznym okresie 2021 roku (1 591 tys. ton). W ujęciu sezonowym przerób 

rzepaku w sezonie 2021/2022 pozostał więc na szczytowym poziomie osiągając 3 217 

tys. ton, podaż oleju surowego wzrosła z kolei do rekordowych 1 310 tys. ton. 

Kluczowym odbiorcą polskiej produkcji oleju rzepakowego pozostaje niezmiennie 

sektor biodiesla. Według danych KOWR tylko w I kwartale br. krajowi wytwórcy estrów 

zużyli go ponad 229 tys. ton, natomiast w całym sezonie 2021/2022 należy się 

spodziewać, że rodzimi producenci biodiesla efektywnie zagospodarowali ponad 920 tys. ton oleju rzepakowego. 

Produkcja oleju surowego w całym sezonie 2021/2022 wzrosła o 34 tys. tony w porównaniu do 2021 roku osiągając 

w I połowie br. 642 tys. ton. Z kolei podaż oleju rafinowanego wzrosła do 279 tys. ton wobec 268 tys. ton w okresie 

styczeń-czerwiec ubiegłego roku, co wynika nie tylko z większej produkcji oleju surowego, ale jednocześnie sam 

udział rafinatu w tym okresie wzrósł do 46% wobec średnio 40% notowanych w poprzednich 2 latach. Na wysokim 

poziomie utrzymuje się również krajowa podaż białkowych komponentów paszowych z rzepaku. Łącznie członkowie 

PSPO wyprodukowali w sezonie 2021/2022 1 713 tys. ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz 155 tys. ton 

makuchu. 

„Pomimo różnych perturbacji, z jakimi mieliśmy do czynienia na rynku oleistych w poprzednim sezonie, łączny 

przerób rzepaku w PSPO został utrzymany na rekordowym poziomie. Wobec rekordowych zbiorów w tym roku nie 

pozostaje nam nic innego jak tylko zwiększyć przerób nasion w Polsce, co jednak będzie zależne od ostatecznych 

rozwiązań ustawowych określających popyt na polski biodiesel w 2023 roku. Proponowane bowiem w ostatnim 

czasie przez Rząd przepisy mogą doprowadzić do ograniczenia przerobu rzepaku porównywalnego do zamknięcia 

dwóch dużych zakładów w Polsce. Takie działanie w dobie rekordowych żniw negatywnie odbije się na opłacalności 

całego łańcucha dostaw od producentów rolnych poczynając" - powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego 

Stowarzyszenia Producentów Oleju. 

„Oczekiwaliśmy dobrych zbiorów rzepaku, aby mieć zabezpieczenie surowcowe na kolejny sezon. Nie zakładaliśmy 

jednak, że możemy mieć problem z biopaliwami, które jak dotychczas dobrze się w Polsce rozwijały przynosząc 

wielostronne korzyści. Krajowa branża olejarska jest w stanie efektywnie zagospodarować rekordową podaż 

krajowych nasion, o ile nie ziści się czarny scenariusz dla polskiego biodiesla, który wyłania się z projektu nowelizacji 

ustawy biopaliwowej zatwierdzonego przez Radę Ministrów kilka dni temu” - podsumował Adam Stępień, Dyrektor 

Generalny PSPO. 

Źródło: PSPO 

Zamknij > 
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Korytarze zbożowe działają. Sytuacja na Morzu Czarnym spokojna 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (ZL) | 16.08.2022 |  

Sytuacja na Morzu Czarnym jest na razie spokojna, a korytarze dla statków ze zbożem 

działają – oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka ukraińskiego dowództwa 

operacyjnego Południe Natalia Humeniuk na briefingu w Kijowie. 

"Sytuacja na Morzu Czarnym jest dość spokojna i stabilna, bo jest zapewnione 

funkcjonowanie korytarzy zbożowych pod międzynarodowymi gwarancjami i 

monitoringiem stambulskiego centrum koordynacyjnego. Te gwarancje na razie działają 

i statki płyną bez jakichkolwiek przeszkód" – oznajmiła rzeczniczka. 

Humeniuk podkreśliła przy tym, że zagrożenie nie zniknęło, gdyż na Morzu Czarnym 

przebywają okręty floty rosyjskiej – trzy jednostki wyposażone łącznie w 24 rakiety manewrujące Kalibr. 

W piątek agencja Ukrinform zaznaczyła, że morskimi "korytarzami zbożowymi" z Ukrainy wyeksportowano już około 

375 tys. ton ziarna i innych towarów rolno-spożywczych. 

"Korytarze zbożowe" utworzono w ramach wynegocjowanego w lipcu przez Turcję i ONZ porozumienia pomiędzy 

Ukrainą a Rosją, która od początku inwazji w lutym blokowała ukraiński eksport morski. 

Zamknij > 
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Żniwa 2022. Zbiory pszenicy na południowym wschodzie. Jakie plony? 
Farmer.pl | Autor : Katarzyna Mazurek | 15.08.2022 | Fot.Shutterstock 

Zbiory zbóż w województwie lubelskim i podkarpackim, są już na ukończeniu. Zostały 

już tylko nieliczne pola obsiane zbożami oraz rzepakiem, który miejscami później 

dojrzewały. Zebrane płody wskazują na dobrą jakościowo pszenicę, jak zatem 

prezentują się plony? 

Wstępnie szacowana przez GUS powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z 

mieszankami zbożowymi w naszym kraju, wynosi około 5,9 mln ha, z tego pszenica 

zajmuje ponad 2,5 mln ha. W strukturze zasiewów zbóż na Podkarpaciu w 2021 r., 

dominowała pszenica, która zajmowała 38,1% ogólnej powierzchni zbóż. Tegoroczne 

zbiory prezentują się wysoko, a w przypadku zbóż ozimych, mogą być większe niż w roku ubiegłym. 

Ocena wegetacji pszenicy ozimej 

Przebieg sezonu wegetacyjnego dla pszenicy ozimej był dość korzystny. Poza występującymi okresami niedoboru 

opadów, nie było istotnych czynników utrudniających rozwój pszenicy. W województwie podkarpackim częstym 

zjawiskiem były opóźnione siewy pszenicy, w październiku (ze względu rosnącej powierzchni uprawy kukurydzy na 

Podkarpaciu i następstwa siewu po niej). Początkowo wschody roślin były nierównomierne, co utrudnił brak opadów. 

Łagodna zima sprzyjała roślinom, jednak wiele plantacji wymagało dokrzewienia. 

-Ze strony zagrożenia chorobami, presja patogenów w tym roku nie była znacząca. Spośród szkodników, głównie 

obserwowaliśmy występowanie skrzypionki, która pojawiła się dość wcześnie. Jej występowanie podobne było do lat 

ubiegłych. Generalnie jeden zabieg zwalczający larwy, w zasadzie wystarczył – wyjaśniał Krzysztof Kurus, z 

Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. 

Plony pszenicy na południowym wschodzie 

Oziminy w całym kraju plonowały w tym roku wysoko. Na stanowiskach słabiej zasobnych, zboża gorzej radziły sobie 

z okresem posuchy, czego efektem był mniejszy plon. Dużą rolę odegrała też technologia uprawy, jeśli ograniczono 

nawożenie zwłaszcza azotem, rośliny nie miały z czego budować masy. 

- Pszenica na terenie woj. lubelskiego, jest uprawiana głównie na dobrych stanowiskach glebowych, na które nie 

wpłynęły w tak istotnym stopniu czerwcowe upały i susza. Przeciwnie było zwłaszcza w zbożach zasiewanych na 

glebach słabszych, gdzie często zbierano poślad. Natomiast ogólnie patrząc na ocenę zbiorów, plony są 

zadowalające, a ziarna mają wysoką jakość, są grube i dobrze wyrównane. Wyniki różnią się pomiędzy powiatami, a 

średnia województwa wynosi 54 dt/ha. Na glebach o wysokiej kulturze, zbiory były znacznie wyższe, gdzie osiągano 

od 8-10 t/ha. – dodawał Krzysztof Kurus. 

W województwie Podkarpackim, słabo rokujące pszenice dały plon od 5,5-6,8 t/ha, jednak ogólnie dla województwa 

zbiory również były dobre, a osiągnięcie plonu 8-9 t/ha nie było problemem… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Po ile rzepak w połowie sierpnia 2022 r.? Cena spadła 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 16.08.2022 | Fot. Shutterstock 

Już tylko pojedyncze plantacje rzepaku nie poszły pod kosę. Przeważnie plony są w 

magazynach, niekoniecznie firm skupowych, tylko u gospodarzy. Jakie są ceny nasion 

rzepaku? 

Te po ostatnich dniach raczej stabilizacji osiągnęły spadki. Zdecydowana większość firm 

za tonę rzepaku oferuje mniej niż 3 tys. zł, a najniższa z zebranych wartości to 2800 zł/t. 

Jeszcze 12 sierpnia w cennikach dość często pojawiała się 3 z przodu. Teraz tylko trzy 

firmy oferują 3 tys. zł. 

Na giełdach towarowych też spadki. To efekt najnowszego raportu USDA, który został 

upubliczniony w piątek późnym popołudniem naszego czasu. Co w nim się znajduje? Otóż mówi się tam o 

rekordowych prognozach produkcji soi i rzepaku. Światowa produkcja nasion oleistych w USDA wzrosła o 2,9 mln ton 

do 646 mln t. Na spadek cen rzepaku wpłynęły też notowania ropy naftowej, które wyceniane są znacznie poniżej 

100 USD/baryłę. 

Cena rzepaku – 16 sierpnia 2022 r. 

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych kolejny raz udostępniło najnowsze ceny rzepaku. 

Podane ceny są za standardowy rzepak technologiczny - wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. 

Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki 

niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t. 

 

Źródło: KZPRiRB 

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w zakładach przetwórczych według KZPRiRB z 16 sierpnia 2022 r.: 

• ADM Czernin – 2940 (2890*), 

• ADM Szamotuły – 2940 (2890*), 

• Agrolok Osiek (Różewo) – 3000 (2960), 

• Bastik – 2950, 

• Bielmar - 2940, 

• Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 2930 (2875*), 

• Grupa Wilmar – 2890, 
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• Komagra (Kosów Lacki) – 2890, 

• Komagra (magazyny własne) – 2870, 

• Komagra (Tychy) – 2890, 

• Mosso (Radziejowice) – 2900, 

• Mosso (Siedliszcze) – 2900, 

• ZT Bodaczów – Viterra – 2910… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Deficyt wody w całej Polsce. Nadal najgorsza sytuacja w woj. lubuskim 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.08.2022 |  

IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin 

Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny 

stan zagrożenia suszą rolniczą. Niestety deficyt wody dla roślin uprawnych występował 

w całym kraju. 

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2022 roku średnia 

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

jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -134 mm. W rozpatrywanym 

sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 23 mm w stosunku do 

poprzedniego okresu (1 VI – 31 VII). 

Największe deficyty wody notowano na terenie Wału Trzebnickiego i Lubuskiego Przełomu Odry od -160 do -239 

mm. Bardzo duże niedobory stwierdzono także na terenie Pojezierzy: Wielkopolskiego oraz w zachodniej części 

Pomorskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Pobrzeżu Słowińskim a także w Kotlinie Sandomierskiej od -160 mm do -219 

mm. Duże niedobory wody notowano również na Nizinie Śląskiej, w centralnej części Pojezierza Mazurskiego oraz w 

na Polesiu Zachodnim od -160 mm do -189 mm. Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od -110 do -159 

mm. Natomiast we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz w zachodniej Pojezierza Mazurskiego, na 

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

Podlaskiej niedobory były już mniejsze od 0 do -109 mm. 

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w dziewiątym okresie raportowania, IUNG-PIB stwierdził 

wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski. Susza rolnicza występowała na terenie wszystkich województw 

kraju, we wszystkich monitorowanych uprawach: 

1. Kukurydzy na kiszonkę, 

2. Kukurydzy na ziarno, 

3. Krzewów owocowych, 

4. Roślin strączkowych, 

5. Warzyw gruntowych, 

6. Tytoniu, 

7. Ziemniaka, 

8. Chmielu, 

9. Truskawek, 

10. Zbóż jarych, 

11. Drzew owocowych, 

12. Buraka cukrowego, 

13. Zbóż ozimych 
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Tegoroczne warunki pogodowe z uwagi na wysokie usłonecznienie (III dekada marca, I i II dekada maja oraz III 

dekada czerwca), dużą prędkość wiatru (I dekada kwietnia oraz III dekada maja), niską wilgotność powietrza (III 

dekada marca, I i II dekada maja oraz III dek. czerwca), wysoką temperaturę powietrza (czerwiec), małe opady 

atmosferyczne (II dekada marca, III dekada kwietnia, I i II dekada maja oraz III dekada czerwca, II dekada lipca, I 

dekada sierpnia), wysokie opady lipca i wzrost ewapotranspiracji potencjalnej (III dekada lipca) sprawiły, że wystąpił 

na terenie kraju duży deficyt wody powodujący suszę wśród wszystkich monitorowanych roślin uprawnych. Straty 

plonów z powodu niedoboru wody wystąpiły we wszystkich województwach Polski. 

Źródło: IUNG-PIB 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: wyraźny spadek średniej stawki za 

rzepak 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.08.2022 |  

W dzisiejszych notowaniach mamy do czynienia ze sporym spadkiem średniej ceny 

rzepaku (-92,67 zł/t) i wzrostem średniej stawki za kukurydzę (+25,64 zł/t) w 

porównaniu z naszym ostatnim, piątkowym zestawieniem. Średnie ceny ziarna 

pozostałych zbóż zmieniły się nieznacznie. Największą korektę średniej stawki 

odnotowała pszenica paszowa (-7,87 zł/t). 

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

17.08.2022 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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11,6 t/ha pszenicy ozimej - wynik pochodzi z woj. warmińsko-mazurskiego 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 17.08.2022 | Fot. AK 

W drugim tygodniu sierpnia został ustanowiony, najwyższy jak do tej pory, wynik 

Indywidualnego Rekordu Gospodarstwa w plonie pszenicy ozimej zebranej z jednego 

hektara. Zebrano 11,6 t/ha przy zastosowaniu odmiany RGT Specialist. 

Wydarzenie miało miejsce w Barcianach, w województwie warmińsko-mazurskim. 

Proces zbioru i pomiar był nadzorowany przez niezależnego sędziego z Biura Rekordów. 

Najwyższy wynik, na poziomie 11,6 t/ha, zanotowano w gospodarstwie Rolnyvik w 

Barcianach na północy Polski. Plon stanowi rekord dla rolnika. Na polu wysiano 

pszenicę RGT Specialist, która charakteryzuje się bardzo dobrym krzewieniem oraz 

zastosowano technologię „Idę po Rekord”, składającą się ze środków ochrony marki INNVIGO oraz asortymentu 

pełnego odżywiania roślin z firmy Chemirol. 

– Ten rok był dla rolników bardzo wymagający. Jako opiekun z ramienia firmy Chemirol osobiście doglądałem 

plantacji i uczestniczyłem w tworzeniu rekomendacji technologicznych. Wynik 11,6 t/ha w pszenicy ozimej jest 

najwyższym wynikiem, jaki odnotowano w gospodarstwie, co potwierdza skuteczność technologii „Idę po Rekord” 

oraz zastosowania nowości – produktu BlueN. Wspólnie z właścicielem od lat koncentrujemy wysiłki nad 

zwiększeniem plonu i poprawą struktury gleby, poprzez analizy glebowe, właściwe zmianowanie, odpowiednie 

nawożenie i ochronę, a także stosowanie biostymulatorów, w tym preparatu BaktoKompleks na ściernisko, dzięki 

którym udało nam się osiągnąć te wspaniałe wyniki. – podsumował osiągnięty wynik Przemysław Kowalczyk, 

Dyrektor Oddziału Mazury w firmie Chemirol. 

W zeszłym tygodniu firma Chemirol odwiedziła również inne lokalizacje, w których rolnicy w czasie żniw bili rekordy 

gospodarstw w zbiorach pszenicy ozimej. Niebagatelne wyniki osiągnięto w woj. kujawsko-pomorskim w 

miejscowościach Papowo Biskupie oraz Radunek. W obu przypadkach były to wspaniałe, wielopokoleniowe 

gospodarstwach, w których wiedza, doświadczenie i pasja są przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

Dobre plony także  w woj. kujawsko-pomorskim 

Wysokie plony zbóż oraz rzepaku dochodzą do nas także w woj. kujawsko-pomorskiego. W przeciwieństwie do lat 

poprzednich region ten nie ucierpiał  tak mocno z powodu suszy. Szczególnie w regionach, gdzie opady punktowe i 

burzowe okazały się regularne, zadbane oziminy mogły wykazać swój potencjał plonowania.  

W Papowie Biskupim, u Pana Bartosza Wiśniewskiego Przedstawiciele Chemirolu gościli już po raz drugi. 

Przypomnijmy, że w tym gospodarstwie zbiory rzepaku ozimego cieszył się wynikiem 5,48 t/ha. Zbiór pszenicy ozimej 

zamknął wynikiem 10,1 t/ha, który również jest rekordem tego gospodarstwa. 

Tymczasem w Radunku (również kujawsko-pomorskie), Państwo Nowińscy zarejestrowali plon jeszcze o tonę 

większy. Zebrali 11,1 t/ha wywołało początkowo niedowierzanie, a później falę radości u gospodarzy… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Z kim Polska buduje koalicję sprzeciwu drastycznej redukcji pestycydów? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 17.08.2022 | Fot. Pixabay 

W czerwcu Komisja Europejska przedstawiła nowe rozporządzenie, które zakłada 

zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin o połowę do roku 2030. Polska 

sprzeciwia się tym przepisom i buduje koalicję w tej sprawie. 

Walka o pestycydy nie wzbudza wielkiego zainteresowania. Tylko nieliczni zwracają na 

nią uwagę, bo na razie jest to temat, który wydaje się odległy. Nie bez znaczenia jest 

tutaj wpływ wojny w Ukrainie na wysokie ceny środków produkcji i płody rolne, a także 

po pandemiczne zerwane łańcuchy dostaw i kłopoty z klimatem. To one są w centrum 

uwagi. Temat o redukcji pestycydów „odkładany” jest trochę  na półkę. Czy słusznie? 

My chcemy go kolejny raz przypomnieć, bo w gąszczu wielu informacji, może zostać przeoczony, a walka toczy się o 

dużą stawkę. 

Bo o ile plany redukcji zawarte w Krajowych Planach Strategicznych były trudne, ale ostatecznie akceptowalne. To te 

wynikające z projektu rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów, mogą w drastyczny sposób 

wpłynąć na funkcjonowanie rolnictwa i struktury produkcji w poszczególnych krajach unijnych i pogłębić różnice w 

prowadzeniu produkcji, a także opłacalność. Plan bowiem na chwilę obecną zakłada, że zmniejszenie zużycia 

stosowania środków ochrony roślin ma nastąpić do 2030 r. o połowę. I nie ważne z jakiego pułapu, zużycia tych 

środków, startuje poszczególny kraj. Cięcia mają być równe, ale różne. Paradoks. Tak. I zdaniem ekspertów 

skorzystać mają na nich te kraje, które nomen omen, zużywają i będą nadal zużywać najwięcej pestycydów. Czy 

jeszcze się da coś zmienić? Jest na to szansa. Ale najpierw po kolei skąd pomysł wprowadzenia rzeczonego 

rozporządzenia. 

Zmniejszenie zużycia pestycydów – kontrolowany wyciek informacji 

Przypominamy, że na portalu farmer.pl jeszcze na początku roku pisaliśmy o planach Komisji Europejskiej w tej 

sprawie. Wówczas wyciekł projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący zrównoważonego 

stosowania środków ochrony roślin uchylający dyrektywę 2009/128/WE. Serwis agrarheute.com, wskazywał iż KE 

pracuje nad przepisami większej kontroli nad zużyciem pestycydów. Następnie nasza redakcja dotarła do tego 

projektu, który zakładał, że redukcja obligatoryjnie może wejść w życie we wszystkich krajach Wspólnoty i hasło, że 

tyle będzie Europejskiego Zielonego Ładu ile w Krajowych Planach Strategicznych, nie będzie już obowiązywać.  

Poniekąd potwierdziła to w lutym podczas 62.Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB Nina Dobrzyńska, dyrektor 

Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w resorcie rolnictwa, bo zdaje się, że po raz pierwszy wypowiedziała się, iż 

redukcja stosowania środków ochrony roślin będzie odbywać się dwutorowo, czyli przez zmiany prawa unijnego i 

Wspólną Politykę Rolną. 

Wtedy zapytaliśmy komisarza Janusza Wojciechowskiego, czy nastąpi zmiana podejścia do celów redukcyjnych, 

ponieważ wcześniej mówiło się tylko o tym iż w sprawie redukcji środków ochrony roślin wiążący w ramach EZŁ 

będzie KPS. 22 lutego dopytaliśmy o szczegóły i projekt nowego rozporządzenia. - Rolnicy nie będą podlegali 

obowiązkowym ograniczeniom zakupu lub użycia środków ochrony roślin. Ogólny cel redukcji o 50% do 2030 roku na 

szczeblu UE został przyjęty w strategii „Od pola do stołu” i Komisja Europejska w najbliższym czasie opublikuje 

projekt rozporządzenia, który określi zobowiązania Państw Członkowskich dla wdrożenia tego celu na poziomie 

krajowym. Dlatego też każde państwo powinno już teraz maksymalnie wykorzystać środki dostępne w ramach Planu 

Strategicznego dla WPR, żeby zachęcić rolników do przechodzenia na mniej intensywny model produkcji – 

odpowiedział wówczas redakcji farmer.pl Zespół Janusza Wojciechowskiego w Komisji Europejskiej. Dokładne 

informacje na temat zamieszczone są w artykułach poniżej. 

Ostatecznie wówczas do publikacji tych założeń, planowanych na upublicznienie 23 marca, nie doszło. Zostały one 

przełożone w czasie i to podobno na długo, ponieważ rozpoczęła się wojna w Ukrainie, a zmniejszenie zużycia 

środków ochrony roślin rzeczywiście zostanie określone tylko w Krajowych Planach Strategicznych (w polskim KPS 

było to 3-7,5 proc). Niestety temat szybko powrócił. Znacznie szybciej niż się tego spodziewano. 
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Już 22 czerwca 2022 r. Komisja Europejska ponownie przedstawiła nowe założenia. Głównym rozgrywającym był 

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji. Jego zdaniem to bez redukcji pestycydów grozi nam prawdziwy 

kryzys żywnościowy. W towarzystwie dwóch komisarzy: ds. środowiska i ds. zdrowia i bezpieczeństwa 

żywnościowego, ogłosił on ograniczenie stosowania pestycydów i ryzyka związanego z ich stosowaniem o 50 proc. do 

2030 r. Co ciekawe i symptomatyczne, na prezentacji, nie był obecny Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa. 

Później na łamach naszego portalu pojawiła się informacja, że wprowadzenie w tym trudnym dla rolnictwa czasie 

proponowanych zmian, została złożona za plecami Wojciechowskiego.– Kraje, które używają bardzo mało 

pestycydów, nie mogą być zmuszane do jeszcze większych redukcji, bo one już używają niewiele. A to jest liczna 

grupa krajów, głównie z Europy środkowej i wschodniej – mówił w wywiadzie dla farmer.pl Janusz Wojciechowski. I 

zaznaczył też, że jest to projekt, który można jeszcze zmienić. Swoje stanowisku w tej sprawie musi przedstawić PE, 

następnie Rada Europejska i na koniec jest procedura negocjacyjna tzw. trylog. A konkretne argumenty kilku państw 

członkowskich mogą zmienić jego układ. 

Na temat projektu rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów wypowiadał się też Henryk Kowalczyk, 

wicepremier i minister rolnictwa, który podkreślał w połowie lipca, że zaproponowana przez KE redukcja o połowę 

pestycydów w polskiej produkcji rolnej jest nie do przyjęcia bez straty plonów I dodał, że Polska buduje koalicję 

państw wokół sprzeciwu w stosunku do tej propozycji. 

Budowa koalicji przeciw zmniejszeniu redukcji pestycydów 

Poprosiliśmy o szczegóły polskiego stanowiska w tej sprawie. - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dużą wagę 

przykłada do ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin oraz uniezależniania rolnictwa 

od chemicznych środków ochrony roślin. Świadczą o tym tak przyjęte w Polsce rozwiązania legislacyjne, jak i 

realizowany już drugi dla Polski Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem 

środków ochrony roślin. Należy przypomnieć, że rozwiązania takie jak obligatoryjne szkolenia dla osób stosujących 

środki ochrony roślin czy obowiązkowe kontrole sprawności technicznej opryskiwaczy zostały przyjęte w polskim 

prawie krajowym jeszcze przed akcesją do Unii Europejskiej, na długo przed wprowadzeniem tych rozwiązań na 

poziomie prawa unijnego. Polska była zatem jednym z prekursorów dla tych rozwiązań – odpowiedziała nam 

Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji w resorcie rolnictwa. Jak dodała, zużycie 

środków ochrony roślin w Polsce w przeliczeniu na powierzchnię upraw jest przy tym niższe od średniej wartości dla 

Unii Europejskiej i niższe niż w szeregu państw o podobnych warunkach rolniczych i klimatycznych. 

- Niestety, przedstawiony przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115 

jest dalece rozczarowujący, a proponowane rozwiązania są nieadekwatne do zakładanych celów. W obecnym 

kształcie nie może ona zatem zyskać poparcia ze strony Polski. Proponowane w projekcie rozwiązania miałyby 

istotny, negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność unijnego rolnictwa, a także 

prowadziłyby do zwiększenia uzależnienia unijnego systemu żywnościowego od importu żywności. Powyższe 

zagrożenia są szczególnie aktualne w kontekście zdarzeń zakłócających łańcuchy dostaw, jak pandemia COVID-19 i 

wojna w Ukrainie, czego projekt nie uwzględnia – podkreślała w oficjalnej informacji. 

Zdaniem polskiego resortu, brak jest także ze strony Komisji Europejskiej propozycji mechanizmów ograniczających 

import do Unii Europejskiej z państw trzecich żywności produkowanej przy niższych niż unijne standardach 

środowiskowych. Badanie importowanej żywności na obecność pozostałości środków ochrony roślin nie stanowiłoby 

rozwiązania problemu, ponieważ preparaty stosowane na wczesnych etapach produkcji nie pozostawiają śladów w 

płodach rolnych. Te wszystkie czynniki powodują negatywne stanowisko Polski wobec projektu w jego obecnym 

kształcie. Stanowiska dotyczące zmniejszenia środków ochrony roślin 

W podobnym tonie wypowiadają się też sami rolnicy, a także specjaliści zajmujący się tematyką środków ochrony 

roślin. Podkreślali oni w rozmowie z farmer.pl, że propozycja redukcji pestycydów jest korzystna dla krajów, które 

stosują dużo środków ochrony roślin. Dla Polski nie, bo my nawet nie sięgamy do średniej unijnej. 
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Przypominamy, że średnie zużycie substancji czynnej na hektar w Unii Europejskiej wynosi ok. 3 kg (dane z 2020 r.). 

Dla Polski jest to 2,1 kg, ale są kraje, które zużywają nawet 8,8 kg, jak Holandia, czy Irlandia – 6,9 kg, Belgia – 6,7 kg, 

czyli wiele ponad średnią. W poszczególnych uprawach rolniczych zużycie substancji czynnych jest jeszcze też dużo 

niższe niż średnia. Na przykład ogółem zużycie substancji czynnej na ha w uprawie pszenicy ozimej wynosi 1,32 

kg/ha, w kukurydzy – 0,75 kg/ha, a w rzepaku – 1,74 kg/ha. Powyżej średniej w uprawach rolniczych są tylko 

ziemniaki – 3,49 kg/ha. 

- Jesteśmy rozczarowani podejściem Komisji Europejskiej do kwestii poziomu redukcyjnego. Wcześniejsze 

zapewnienia, że każdy kraj UE przedstawi własną strategię dochodzenia do celów redukcyjnych w perspektywie do 

2030 roku (wg. założeń Krajowego Planu Strategicznego) jest zastąpione pewnym konkretnym oczekiwaniem 

(wymuszeniem) poziomu redukcji – mówił nam dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB, dyrektor Instytutu Ochrony 

Roślin – PIB w Poznaniu. 

- Założenia nowego rozporządzenia UE są korzystne dla tych państw, które stosują bardzo dużo środków ochrony 

roślin, np. Holandia stosuje aktualnie 8,8 kg/ha substancji czynnych (s.cz.), natomiast Polska tylko 2,1, a jeszcze kilka 

lat temu stosowaliśmy 2,5. Wprowadzenie zapisów rozporządzenia UE spowoduje, że w Polsce powinno stosować się 

około 1,5 kg/ha s.cz. Aktualnie średnia dla całej UE wynosi 3, a kilka lat temu wynosiła 3,5, ale prawie połowa krajów 

członkowskich stosuje poniżej średniej. Holandia po obniżeniu o połowę będzie używała 4,4 kg/ha s.cz., czyli 3-

krotnie więcej niż Polska po redukcji 35 roc. – podkreślał w rozmowie z farmer.pl prof. Marek Mrówczyński, dyrektor 

IOR-PIB w latach 2018-2021 oraz 2007–2012, przewodniczący Komisji ds. Środków Ochrony Roślin przy MRiRW w 

latach 2017–2018. 

Po drugiej stronie barykady jest z kolei Koalicja Żywa Ziemia, która w lipcu apelowała o pilne podjęcie wszelkich 

działań w celu przyjęcia przepisów prawa w zakresie ograniczenia stosowania (i ryzyka) chemicznych środków 

ochrony roślin w produkcji rolnej (pestycydów) oraz stworzenia warunków realizacji ambitnych celów europejskiej 

strategii „Od pola do stołu” – zmniejszenia o 50 proc. stosowania i ryzyka chemicznych środków ochrony roślin do 

2030 r. 

Z kim Polska chce budować sojusz wobec redukcji pestycydów? 

- Szczegółowe zastrzeżenia wobec ujętych w projekcie rozwiązań dotyczą zatem przede wszystkim krajowych celów 

redukcyjnych dotyczących ograniczenia stosowania środków ochrony roślin i ryzyka z tym związanego, które miałyby 

być ustalane wg ściśle określonych zasad matematycznych. Powyższe cele, dla których bazą są czysto ambicjonalne i 

polityczne założenia strategii Od pola do stołu, nie uwzględniają bowiem potrzeb ochrony roślin – podkreśliła 

Małgorzata Książyk informując nas o stanowisku resortu rolnictwa w sprawie projektu rozporządzania o 

zrównoważonym stosowaniu pestycydów. 

Ministerstwo zaznacza, że radykalne ograniczenie stosowania środków ochrony roślin w państwach o niskim ich 

zużyciu na ha, spowodować może brak możliwości zapewnienia ochrony roślin, a tym samym utrzymania produkcji. 

- Państwa członkowskie o niższym zużyciu środków ochrony roślin straciłyby ponadto możliwość efektywnego 

reagowania na nowe zagrożenia ze strony agrofagów (w tym związane ze zmianami klimatycznymi, zwiększającym 

się międzynarodowym obrotem handlowym, czy mobilnością ludzi). Zagrożenia te wynikają tak z pojawiania się 

nowych agrofagów (szkodników i patogenów roślin), dotychczas niewystępujących na danym terenie, jak i ze zmian 

biologii rodzimych agrofagów zwiększających ich szkodliwość – jak np. większa liczba pokoleń w ciągu roku, 

wcześniejszy pojaw w uprawach roślin, etc. Dużym problemem dla ochrony upraw przy stale zmniejszającej się 

palecie dostępnych środków ochrony roślin, staje się też odporność agrofagów na dostępne preparaty – 

odpowiedział nam resort rolnictwa… 

Link do pełnego artykułu 
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Emisja gazów cieplarnianych: rolnictwo irlandzkie ma oszczędzać 25 proc. 
Farmer.pl | Autor : Jacek Kościański | 11.08.2022 | Fot Shutterstock 

Irlandzki rząd uzgodnił limity sektorowe emisji gazów cieplarnianych, dzięki którym kraj 

chce odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatu. 

Odnosząc się do roku 2018, 51 proc. emisji ma zostać zaoszczędzonych we wszystkich 

sektorach do 2030 r., co może wówczas wynieść jedynie 36,25 mln ton ekwiwalentu 

CO2. Rolnictwo, które w roku bazowym odpowiadało za ponad jedną trzecią wszystkich 

zanieczyszczeń klimatycznych, musi zredukować emisje o 25 proc. z 23 mln ton 

ekwiwalentu CO2 do 17,25 mln ton. 

Pozostałoby, zatem zdecydowanie największym emitentem gazów cieplarnianych w 

Irlandii. Znacznie większe oszczędności są wymagane od sektora energii elektrycznej – 75 proc. i transportu na 

poziomie 50 proc. 

Rząd zaangażowany w silną ochronę klimatu 

Planeta wyraźnie szybko się nagrzewa i musimy działać szybko – powiedział irlandzki minister środowiska Eamon 

Ryan. Minister rolnictwa Charlie McConalog zwrócił uwagę, że cel redukcji o 25 proc. dla rolnictwa mieści się w 

korytarzu od 22 do 30 proc. zaproponowanym w Planie Zmian Klimatu 2021. 

Program rządowy i prawo klimatyczne zobowiązały nas do silnej ochrony klimatu – podkreślił szef resortu rolnictwa. 

Uznaje jednak również szczególną gospodarczą i społeczną rolę rolnictwa oraz znaczenie zrównoważonej produkcji 

żywności. Cieszę się, że porozumienie, które osiągnęliśmy, zapewnia odpowiednią równowagę w tym zakresie” – 

powiedział McConalogue. 

Rolnicy martwią się o przyszłość 

 Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników (IFA), które opowiadało się za maksymalnym celem redukcji wynoszącym 22 

proc. i ostrzegało przed konsekwencjami ekonomicznymi, widzi sytuację inaczej. 

Rząd zgodził się na cel bez żadnej ścieżki ani finansowania, aby pomóc rolnikom zmniejszyć emisje, powiedział 

prezydent IFA Tim Cullinan. Dlatego rolnicy w całym kraju słusznie troszczą się o to, co to oznacza dla ich przyszłości… 

Link do pełnego artykułu 
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W ciągu dwóch miesięcy pojawi się specustawa dot. ochrony wód 
Farmer.pl | Autor : PAP | 17.08.2022 | Fot. tookapic / Pixabay 

W ciągu dwóch miesięcy powstanie specustawa dotycząca budowy systemu 

monitoringu wód, dodatkowych inwestycji, w tym w oczyszczalnie ścieków, 

odszkodowań dla rybaków i rewitalizacji Odry - zapowiedział w środę wiceminister 

infrastruktury Marek Gróbarczyk. 

W czasie posiedzenia sejmowych komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęconego sytuacji na 

Odrze, Gróbarczyk zadeklarował, że "w okresie dwóch miesięcy stworzymy 

specustawę", obejmującą m.in. budowę monitoringu wód, oczyszczalni ścieków i na 

"inne obszary, wymagającego dodatkowych inwestycji". "Mamy na nie 13 mld zł" - dodał. 

Gróbarczyk wyjaśnił, że przewidziane w tej ustawie inwestycje będą dotyczyć zarówno renaturalizacji Odry, ale i 

budowę zbiorników dla utrzymania poziomu wody. Kolejnymi elementami ustawy - według wiceministra - będą 

zarybienia Odry oraz fundusz rekompensat i odszkodowań dla rybaków. 

Będziemy współpracować z PZW, z organizacjami ekologicznymi i z samorządami, aby przygotować odpowiednie 

rozwiązania - zadeklarował Gróbarczyk. 

Wiceminister poinformował też, że minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odwołał we wtorek prezesa Wód 

Polskich Przemysława Dacę i podkreślił, że Daca nie pracuje też w Wodach Polskich na innej funkcji. 12 sierpnia 

premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że podjął decyzję o natychmiastowej dymisji szefa Wód Polskich Przemysława 

Dacy i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka. 

Zamknij > 
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Kowalczyk: Zbiory zbóż szacowane są w tym roku na poziomie ok. 32 mln ton 
Farmer.pl | Autor : PAP | 17.08.2022 | Fot. KM 

Zbiory zbóż szacowane są w tym roku na poziomie ok. 32 mln ton - powiedział we 

wtorek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który w oddziale spółki 

Elewarr w Malborku obserwował przebieg skupu zbóż. 

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie resortu rolnictwa Kowalczyk, w ostatnich 

tygodniach wiele osób wypowiadało się w mediach, że rolnicy nie będą mieli gdzie 

sprzedać zebranego ziarna zbóż, że ceny zostaną zaniżone poprzez przywóz zboża z 

Ukrainy. 

Dlatego przyjechałem do Malborka, aby osobiście sprawdzić, jak tutaj wygląda skup - 

wskazał minister. 

Cena za pszenicę -1550 zł netto/t 

Dodał, że w elewatorze w Malborku skup odbywa się bez kolejek, zboże jest obiektywnie klasyfikowane. - Za 

pszenicę o bardzo dobrych parametrach jakościowych spółka zapłaci rolnikowi przyzwoitą obecnie cenę 1550 zł 

netto za tonę. Cena ta niewiele odbiega od cen światowych, które tak naprawdę ustalane są na giełdzie MATIF - 

powiedział Kowalczyk. Dodał, że wiele innych elewatorów w Polsce też oczekuje na rolników i ma dla nich 

odpowiednią ofertę. 

Według wicepremiera zbiory zbóż szacowane są w tym roku na poziomie ok. 32 mln ton… 

Link do pełnego artykułu 
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Jakie ceny materiału siewnego zbóż w 2022 r.? Drogo. Pszenica 3-4 tys. zł/t 
Farmer.pl | Autor : Karol Bogacz | 20.08.2022 | Fot. A. Kobus 

Większość firm dystrybucyjnych odsłoniła się już z cenami na kwalifikat. Jest oczywiście 

drożej. 

• Znaczny wzrost cen kwalifikatu to pokłosie kilku czynników. 

• Najdroższa tradycyjnie jest pszenica. 

Stosunek ceny surowca do kwalifikatu pozostaje podobny 

Już na długo przed żniwami spodziewaliśmy się wzrostu cen kwalifikowanego materiału 

siewnego. Wystarczyło obserwować sytuację na rynku zbóż. Tak więc sprzedaliśmy 

towar drożej, ale - co było bardziej niż pewne - już zamawiamy ziarno na odnowienie produkcji w firmach 

dystrybucyjnych w wyższych cenach.  

Stosunek cen w skupie do kwalifikatu wynosił zazwyczaj 1:2,5. Podobnie jest w tym sezonie. Cena pszenicy w żniwa 

wynosiła przed rokiem około 900 zł/t. Natomiast - w zależności od dystrybutora, odmiany i regionu - średnia cena 

kwalifikowanego materiału pszenicy oscylowała w granicach 2200 zł. W te żniwa pszenicę sprzedawaliśmy - 

ponownie w zależności od momentu żniw czy regionu - za około 1400 zł/t. Z kolei materiał siewny na założenie nowej 

plantacji zakupimy za około 3500 zł/t.  

Pszenica od 3 do 4 tysięcy 

Oczywiście cena jest uzależniona od odmiany. Znajdziemy odmiany pszenicy - zwłaszcza te starsze i z mniejszym 

potencjałem plonotwórczym - w niższych cenach. Najtańsze odmiany pszenicy kosztują w granicach 3100 zł/t. Te 

które zaliczane są do krajowej czołówki to już cena na poziomie 3500 zł i wyżej. Odmiana Euforia wyceniana jest na 

3200 - 3600 zł/t. LG Keramik znaleźć możemy w cenach podchodzących po 4000 zł/t. RGT Kilimanjaro to wydatek 

rzędu 3700 - 3900 zł/t… 

Link do pełnego artykułu 
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