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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 31 października 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 538,21  Średnia cena zł/t: 1 165,00  Średnia cena zł/t: 1 270,71  Średnia cena zł/t: 1 198,13  

MIN - MAX: 1 460,00 - 1 770,00  MIN - MAX: 1 070,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 1 150,00 - 1 680,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 380,00  

    
    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 446,13  Średnia cena zł/t: 1 117,96  Średnia cena zł/t: 1 299,48  Średnia cena zł/t: 1 241,74  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 530,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 260,00  MIN - MAX: 1 180,00 - 1 400,00  MIN - MAX: 1 150,00 - 1 350,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 630,00  Średnia cena zł/t: 1 585,00  Średnia cena zł/t: 1 706,00  Średnia cena zł/t: 1 572,50  

MIN - MAX: 1 580,00 - 2 000,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 500,00 - 1 960,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 860,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 879,48  Średnia cena zł/t: 1 362,86  Średnia cena zł/l: 2,57 Średnia cena zł/kg: 6,73 

MIN - MAX: 2 550,00 - 3 060,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 440,00  MIN - MAX: 2,50 – 2,62 MIN - MAX: 6,00 – 7,30 

    

    

MATF Pszenica  
337,50 €/t 

MATF Kukurydza  
337,00 €/t 

  
 

https://www.zmp.de/en/exchanges/matif-milling-wheat-no-2-price_future
https://www.zmp.de/en/exchanges/matif/matif-corn_future
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Nawet 100 tys. euro dla grup producentów. Wnioski od 17 listopada 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.10.2022 |  

Od 17 listopada przedsiębiorcy działający jako grupy producenckie i organizacje 

producentów będą mieli szansę uzyskać na swoją działalność nawet 100 tys. euro. 

Pomoc finansowa udzielana jest przez pierwszych 5 lat działalności. Będzie to już 

dwunasty nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie grup producentów i 

organizacji producentów”. Program skierowany jest do nowych grup producentów 

rolnych uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o 

grupach producentów rolnych i ich związkach. Czytaj dalej… 

 

Jak późno można siać pszenicę ozimą? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 25.10.2022 |  

Pszenica ozima to jedyne zboże, którego nawet opóźniony siew ma sens ekonomiczny. 

Do kiedy jednak można siać pszenicę ozimą bez obaw o to czy zdąży przejść okres 

jarowizacji? Nie wszystkie odmiany pszenicy nadają się do siewu po późno młóconej 

kukurydzy, a zależy to od indywidualnych cech rozwoju. Zboża ozime w odróżnieniu od 

jarych wymagają okresu niskich temperatur, aby zainicjować procesy rozwoju 

generatywnego, czyli kłoszenia. Wernalizacja lub inaczej jarowizacja to właśnie proces 

przemian fizjologicznych jakie rośliny przechodzą w czasie niższych temperatur. Jest on 

różny dla poszczególnych gatunków i form zbóż. Czytaj dalej… 

Ponad 160 statków z ukraińskim zbożem utknęło w okolicy Bosforu  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.10.2022 | 

Ukraińskie MSZ wezwało społeczność międzynarodową do żądania natychmiastowego 

zaprzestania przez Rosję sztucznych i motywowanych politycznie opóźnień w kontroli 

statków korzystających z korytarza zbożowego Morza Czarnego.  Resort wyraził 

zaniepokojenie działaniami Federacji Rosyjskiej prowadzącymi do opóźnień w 

funkcjonowaniu korytarza zbożowego przez Morze Czarne. Od 14 października 2022 r. 

rosyjscy inspektorzy przydzieleni do Istanbul Joint Coordination Center znacząco 

przedłużają inspekcję statków, które zmierzają do ukraińskich portów w celu załadunku 

zboża lub są już załadowane i są w drodze do miejsca docelowego.  Czytaj dalej… 

Jak legalnie używać opon do obciążania pryzm kiszonkowych? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.10.2022 | 

Zużyte opony są odpadem (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 

2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10), które należy 

klasyfikować do kodu 16 01 03. Ustawodawca, w przepisach rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i 

urządzeniami (Dz. U. poz. 796) określa rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku. 

Czytaj dalej… 
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Bruksela chce zaostrzyć przepisy dotyczące ochrony środowiska. Glifosat na celowniku  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.10.2022 | 

Komisja Europejska proponuje zaostrzenie przepisów dotyczących zanieczyszczeń w 

powietrzu i wodzie. Dotyczy to również pestycydów, składników odżywczych i 

antybiotyków. Dzisiaj (26 października) Komisja Europejska zaproponowała kilka unijnych 

dyrektyw i wytycznych dotyczących utrzymania czystości powietrza, wód 

powierzchniowych i gruntowych. Powinny one służyć osiągnięciu celu zerowego 

zanieczyszczenia w ramach Europejskiego Zielonego Ładu , czyli środowiska wolnego od 

zanieczyszczeń do 2050 roku. Czytaj dalej… 

 

Ślamazarne tempo wypłaty dopłat nawozowych  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.10.2022 | 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił wczoraj (25 października 2022 r.) do 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryka Kowalczyka, o zakończenie wypłaty dopłat 

do nawozów. Termin składania wniosków o dopłaty do nawozów mineralnych innych 

niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez upłynął 31 maja 2022 r. 

Już prawie 5 miesięcy trwa proces oceny wniosków i wypłaty środków obiecanych 

rolnikom, a nadal są rolnicy, którzy nie otrzymali refundacji. 

Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: mokra kukurydza nawet po 1000 

zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 26.10.2022  

Dzisiaj na rynku skupu zbóż obserwowaliśmy mieszane notowania cen. W dół o kilka 

złotych za tonę poszły średnie stawki za ziarno jakościowe. Bardziej zróżnicowane ruchy 

obserwowaliśmy w przypadku wyceny ziarna paszowego, gdzie średnia stawka za 

pszenżyto poszła w górę o 6,21 zł/t, a za jęczmień poszła w dół o blisko 5 zł/t. 

Wcześniejsze straty nieco odrobił rzepak, który od poniedziałku podrożał o +15,35 zł/t. 

Ceny za mokre ziarno kukurydzy wahają się w granicach 770-1000 zł/t. Czytaj dalej… 

 

 

Według Komisji Europejskiej zbiory słonecznika w Polsce powinny być rekordowe  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.10.2022 | 

Zdaniem Komisji Europejskiej polscy rolnicy zasiali pod tegoroczne zbiory 26 tys. ha 

słonecznika, co powinno pozwolić zebrać 56,0 tys. ton nasion. Będzie to o ponad 60% 

więcej w porównaniu z rekordowymi 34,2 tys. ton w 2021 roku i 4,3 razy więcej w 

stosunku do średniej 5-letniej. USDA oczekuje, że globalna produkcja słonecznika w 

sezonie 2022/23 wyniesie 52,0 mln ton i będzie o 9% niższa niż w sezonie 2021/22. Za 

spadek zbiorów odpowiada aż o 44% mniejsza produkcja tych nasion na Ukrainie, która 

dotąd była światowym liderem pod tym względem. Czytaj dalej… 
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Ponad pół miliona rolników otrzymało zaliczki na dopłaty bezpośrednie  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.10.2022 | 

Od 17 października ARiMR przekazuje na konta rolników zaliczki z tytułu dopłat 

bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 25 października 

wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 5,45 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do 

końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot 

płatności za 2022 r. Czytaj dalej… 

 

 

Ardanowski: Na naszych oczach rozsypuje się Wspólna Polityka Rolna 
Światrolnika.info | Autor: Świat Rolnika  | 26.10.2022  

Czy Wspólna Polityka Rolna ma przed sobą przyszłość? Gościem Ewy Zajączkowskiej-

Hernik w programie “Polska na Serio” jest Jan Krzysztof Ardanowski. 

Zdaniem przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie 

RP, obecnie od rolników wymaga się coraz więcej – często wbrew praktyce rolniczej – a 

w zamian otrzymują oni coraz mniejsze wsparcie. Jak podkreślił przez decyzje Komisji 

Europejskiej wszystko, to co przez lata przynosiło wiele dobra, obecnie rozsypuje się na 

naszych oczach. Czytaj dalej… 

 

Henryk Kowalczyk podsumowuje rok na stanowisku ministra rolnictwa. Pasmo 

nieustających sukcesów? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.10.2022 |Fot. MRiRW 

W rocznicę objęcia urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wicepremier Henryk 

Kowalczyk podsumował podejmowane w tym czasie działania. – Kiedy rozpoczynałem 

pracę w ministerstwie, mieliśmy w Polsce 124 ogniska ASF, a tylko klika procent 

rolników miało sporządzone obowiązkowe plany bioasekuracyjne – podkreślił podczas 

wczorajszej konferencji prasowej szef resortu rolnictwa. 

– Podjąłem decyzję o udzieleniu rolnikom pomocy w ich przygotowaniu przez ARiMR, 

ODR-y i Inspekcję Weterynaryjną. Czytaj dalej… 

 

Samorząd rolniczy chce kontroli systemu sprzedaży nawozów  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.10.2022 | 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. realizując wniosek 

przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji wystąpił do 

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumenta o uwzględnienie w planach kontroli prowadzonych przez te instytucje 

systemu sprzedaży nawozów mineralnych Grupy Azoty i Grupy Orlen w ramach umów 

dystrybucyjnych, rejonizacji sprzedaży i sprzedaży poza umowami dystrybucyjnymi.  

Czytaj dalej… 
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Rząd przymierza się do ustabilizowania cen nawozów. Co chce zrobić? 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (EM) | 27.10.2022 | Fot. Bogumił Jasiński 

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa zapewnia, że rząd przymierza się do 

ustabilizowania cen nawozów produkowanych przez zakłady nawozowe. 

Szef resortu rolnictwa wyjaśnił, że będzie to polegało na pokrywaniu strat zakładom 

nawozowym, aby mogły oferować rolnikom nawozy w stałych cenach. Takie 

rozwiązanie jest możliwe, ponieważ Komisja Europejska wydała projekt rozporządzenia 

umożliwiającego dofinansowanie zakładów azotowych. Czytaj dalej… 

 

Obszary ochronne wód komplikują działalność rolniczą. Jest na to rada?  
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 27.10.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Resort infrastruktury, w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez środowisko 

rolnicze, odniósł się do kwestii formy i zakresu ustanawiania obszarów ochronnych 

głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). 

W następstwie sygnałów płynących od gospodarzy samorząd rolniczy wystąpił do tego 

ministerstwa, bo tworzenie obszarów ochronnych bardzo wpływa na gospodarkę rolną 

prowadzoną na tych obszarach. Czytaj dalej… 

 

Kryzys energetyczny wymusza zmiany w polityce OZE 
Farmer.pl | Autor : Radosław Zieniewicz | 26.10.2022 | Fot. Fundacja EFRWP 

W obliczu wojny w Ukrainie i widma kryzysu energetycznego konieczne jest podjęcie 

natychmiastowych działań - dywersyfikacja dostaw gazu, szybsza transformacja 

energetyczna, wzrost produkcji energii z OZE. W tej chwili magazyny mamy pełne, ale w 

dłuższej perspektywie nasze bezpieczeństwo energetyczne może być zagrożone. 

Uczestnicy dyskusji, zorganizowanej przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 

Polskiej oraz Agro Promotion, są zgodni, że kryzys energetyczny w Europie jest coraz 

głębszy, dlatego wspieranie rozwoju OZE to jedno z najistotniejszych zadań rządów 

krajów UE. Czytaj dalej… 

Rosja ogłosiła wyjście z inicjatywy zbożowej; ukraińskie władze: to agonia zbrodniarzy  
Farmer.pl | PAP | 30-10-2022, 08:05 

Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło w sobotę, że Rosja opuszcza tzw. inicjatywę 

zbożową dotyczącą transportu żywności z ukraińskich portów. Andrij Jermak, szef biura 

prezydenta Ukrainy, skomentował, że na Kremlu trwa "agonia zbrodniarzy". 

- Prymitywność rosyjskiego szantażu dotyczy wszystkiego. Szantaż jądrowy, 

energetyczny, żywnościowy... Wymysły na temat tzw. brudnej bomby, z których śmieje 

się cały świat. Zmyślone ataki terrorystyczne na własne obiekty... Wszystko jest zbyt 

prymitywne i przewidywalne - napisał Jermak w komunikatorze Telegram. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Nawet 100 tys. euro dla grup producentów. Wnioski od 17 listopada 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.10.2022 |  

Od 17 listopada przedsiębiorcy działający jako grupy producenckie i organizacje 

producentów będą mieli szansę uzyskać na swoją działalność nawet 100 tys. euro. 

Pomoc finansowa udzielana jest przez pierwszych 5 lat działalności. Będzie to już 

dwunasty nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie grup producentów i 

organizacji producentów”. 

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 grudnia 

2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako 

mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów 

uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 

kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, 

wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw. 

Warunki uzyskania pomocy 

W pierwszej kolejności podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym 

Rejestrze Sądowym. Kolejnym krokiem jest złożenie w oddziale regionalnym ARiMR wniosku o uznanie za grupę 

producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym (od daty uznania grupa zobowiązana 

jest do jego realizacji). I wreszcie, po uzyskaniu uznania, w oddziale regionalnym ARiMR, grupa może złożyć wniosek 

o przyznanie pomocy finansowej.  

Wysokość wsparcia i możliwości jego wykorzystania 

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez pięć pierwszych lat, następujących po dacie uznania grupy 

producentów rolnych lub organizacji producentów. Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w 

każdym roku tego okresu. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim 

roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Uzyskane środki 

finansowe można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn, urządzeń czy środków ochrony roślin – w zależności od 

potrzeb beneficjentów. 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek? 

Wnioski o przyznanie pomocy od 17 listopada do 30 grudnia 2022 r. przyjmować będą oddziały regionalne ARiMR. 

Dokumenty można będzie złożyć osobiście, elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo 

przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. 

W dobiegającym właśnie końca Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbyło się do tej pory 

jedenaście naborów wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup producentów rolnych i organizacji producentów. 

Dotychczas ARiMR zawarła umowy o przyznaniu pomocy na kwotę blisko 1,1 mld zł. Ponad 1,2 tys. grup otrzymało 

wsparcie w ramach tego programu. Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa obecnie funkcjonuje 789 aktywnych grup producentów rolnych, które zrzeszają ponad 9 tys. członków. 

Zajmują się one najczęściej produkcją zbóż oraz nasion roślin oleistych, ziemniaków, trzody chlewnej, bydła oraz 

mleka krowiego. 

Źródło: KRIR 

Zamknij > 
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Jak późno można siać pszenicę ozimą? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 25.10.2022 |  

Pszenica ozima to jedyne zboże, którego nawet opóźniony siew ma sens ekonomiczny. 

Do kiedy jednak można siać pszenicę ozimą bez obaw o to czy zdąży przejść okres 

jarowizacji? Nie wszystkie odmiany pszenicy nadają się do siewu po późno młóconej 

kukurydzy, a zależy to od indywidualnych cech rozwoju. 

Zboża ozime w odróżnieniu od jarych wymagają okresu niskich temperatur, aby 

zainicjować procesy rozwoju generatywnego, czyli kłoszenia. Wernalizacja lub inaczej 

jarowizacja to właśnie proces przemian fizjologicznych jakie rośliny przechodzą w czasie 

niższych temperatur. Jest on różny dla poszczególnych gatunków i form zbóż. U roślin 

jarych wystarczy kilka dni z temperaturą 5-15°C, a pszenica ozima, w zależności od odmiany potrzebuje 50-70 dni z 

temperaturą 3-8°C. Mniej efektywnie proces ten zachodzi w temperaturach powyżej 8°C, a całkowicie ustaje w 

temperaturze powyżej 15°C.  Co ważne, proces wernalizacji nie zachodzi w temperaturze poniżej -4°C, dlatego okres 

spoczynku zimowego z ujemnymi temperaturami nie wlicza się do potrzebnego czasu na przejście jarowizacji. Rośliny 

ozime które nie przejdą jarowizacji nie wykłoszą się. Zboże takie będzie trwało w fazie krzewienia przez cały okres 

wegetacji, nie wydając tym samym plonu. 

Czy po kukurydzy można jeszcze zasiać pszenicę? 

Kukurydza ziarnowa to zdecydowanie najpóźniejszy przedplon, po którym wysiewana jest pszenica. Zbiory kukurydzy 

na ziarno zwykle zaczynają się w październiku a na najpóźniej zbieranych polach żniwa trwają nawet do grudnia. Czy 

tak późny termin to jeszcze dobry czas na zasianie pszenicy ozimej? Choć to prawie trzy miesiące od optymalnego 

terminu siewu dla tego gatunku, to w przypadku, gdy mamy do wyboru zasianie pszenicy ozimej bardzo późną 

jesienią czy jarej wiosną, warto mimo wszystko wybrać wcześniejszy siew. Nawet tak późno siana pszenica ozima 

posiada wyższy potencjał plonowania od zasiewów jarych. Przy takich zasiewach należy jednak pamiętać o 

dostosowaniu parametrów siewu do okoliczności.  

Czy każda odmiana pszenicy ozimej nadaje się do późnych siewów? 

Zdecydowanie nie każda odmiana dobrze reaguje na ekstremalnie późne siewy. Aby zboże wysiane w listopadzie czy 

grudniu odwdzięczyło nam się zadowalającym plonem powinniśmy wybierać odmiany, które wcześnie rozpoczynają 

wzrost oraz na wiosnę później strzelają w źdźbło, aby dać jej szanse na wczesnowiosenne rozkrzewienie. Zwykle 

jednak wiosna przychodzi do nas dosyć późno, nie dając oziminom zbyt wiele czasu na krzewienie wiosenne, a z 

powodu wydłużającego się dnia przechodzą do wydłużania pędu. Z tego względu norma wysiewu późno zakładanych 

plantacji powinna być dużo większa, nawet powyżej 500 szt./m2, ponieważ zwykle z jednego ziarniaka uzyskamy 

jeden kłos. Na tak wysoką normę wysiewu ma wpływ także to, że późnojesienny siew pogarsza polowe wschody, ze 

względu na trudniejsze warunki glebowe i atmosferyczne. Na tak późne siewy warto wybierać odmiany w typie 

pojedynczego kłosa, które budują swój plon przede wszystkim dobrze zbudowanym kłosem głównym i podwyższoną 

obsadą na metrze kwadratowym. Alternatywą dla pszenicy ozimej może być wysianie form przewódkowych, czyli 

jarych o podwyższonej tolerancji na ujemne temperatury. Zwykle takie odmiany wysiewa się w listopadzie, a badania 

dowodzą, że plon jest podobny do wysianej pszenicy ozimej w tym samym terminie, ale wciąż wyższy niż przy siewie 

wiosennym. 

Czy późno siana pszenica przezimuje? 

Choć wyda się to zaskakujące, to bardzo późny siew pszenicy stwarza mniejsze ryzyko wymarznięcia plantacji niż pól 

zasianych w optymalnym terminie. Zboża najwyższą zimotrwałość posiadają w fazie szpilkowania, a najmniejszą na 

początku krzewienia. Z tego względu również siewy pszenic przewódkowych zalecane są na pierwszą dekadę 

listopada, aby zimę przetrwały w fazie „szpilki” lub pierwszego liścia. Nawet jeśli tego samego roku nie 

zaobserwujemy wschodów, w normalnych warunkach możemy się ich spodziewać po ustąpieniu mrozów w 

następnym roku. Dużo groźniejsze jest zjawisko wyprzenia, które zagraża także pszenicom zasianym w optymalnym 

terminie. Opady grubej pokrywy śnieżnej i długotrwałe jej zaleganie na polu może doprowadzić do zgnicia nasion, 
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które jeszcze nie zdążą wykiełkować przed opadami śniegu. W tym wypadku przeszkodą do uzyskania 

zadowalającego plonu będzie słaba obsada roślin.  

Teoretycznie do końca stycznia 

Biorąc pod uwagę przebieg temperatur w okresie kilku poprzednich lat, teoretyczny ostateczny termin siewu, po 

którym pszenica ozima powinna zdążyć przejść okres jarowizacji to końcówka stycznia. Oczywiście zwykle w tym 

okresie nie występują dogodne warunki glebowe i pogodowe umożliwiające wykonanie zasiewu, ale bywały lata, że 

część rolników zaryzykowała siew pszenicy ozimej w połowie stycznia i udało im się zebrać plony tego samego roku. 

Ważne jest, aby świadomie nie opóźniać terminu siewu. Każdy dzień zwłoki po terminie optymalnym wiąże się z 

obniżką plonowania, a bardzo późne zasiewy powinny być konieczną ostatecznością. 

Szybka interwencja wiosną 

Tak późne siewy pszenicy ozimej sprawiają, że jak najszybciej wiosną powinniśmy jej dostarczyć bardzo dużej dawki 

azotu w formie amonowej. Forma ta pobudza hormony rośliny do krzewienia, ale także powoduje dynamiczny 

rozwój, niezbędny do nadrobienia opóźnień w rozwoju. Na słabo rozwiniętych plantacjach wiosną, nie będzie 

błędem jednorazowe podanie nawet 120 kilogramów azotu na hektar, co odpowiada około 350 kilogramom saletry 

amonowej. Dokrzewianie pszenicy wiosną można także wspomóc stosując we wczesnych fazach chlorek 

chloromekwatu, zwykle stosowany do skracania międzywęźli. 

Zamknij > 
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Ponad 160 statków z ukraińskim zbożem utknęło w okolicy Bosforu  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.10.2022 | 

Ukraińskie MSZ wezwało społeczność międzynarodową do żądania natychmiastowego 

zaprzestania przez Rosję sztucznych i motywowanych politycznie opóźnień w kontroli 

statków korzystających z korytarza zbożowego Morza Czarnego.  

Resort wyraził zaniepokojenie działaniami Federacji Rosyjskiej prowadzącymi do 

opóźnień w funkcjonowaniu korytarza zbożowego przez Morze Czarne. Od 14 

października 2022 r. rosyjscy inspektorzy przydzieleni do Istanbul Joint Coordination 

Center znacząco przedłużają inspekcję statków, które zmierzają do ukraińskich portów 

w celu załadunku zboża lub są już załadowane i są w drodze do miejsca docelowego. W 

rezultacie ponad 165 statków utknęło w kolejce w pobliżu cieśniny Bosfor, a liczba ta stale rośnie z dnia na dzień - 

czytamy w oświadczeniu Kijowa. 

- Mamy powody, by sądzić, że opóźnienia w rosyjskich inspekcjach statków inicjatywy zbożowej są motywowane 

politycznie. Niedawno rosyjskie kierownictwo próbowało kwestionować korytarz zbożowy bez żadnych 

uzasadnionych podstaw, żądając nowych korzyści za zgodę Moskwy na przedłużenie umowy – poinformowało 

ministerstwo. 

Podkreślono również, że działania Rosji podważają światowe bezpieczeństwo żywnościowe, w szczególności na 

Globalnym Południu. Według ministerstwa opóźnienia w kontroli już uniemożliwiły Ukrainie wyeksportowanie 

dodatkowych trzech milionów ton zboża, a dziesięć milionów ludzi na całym świecie nie otrzymało żywności na czas z 

powodu agendy politycznej Rosji. 

- Wzywamy społeczność międzynarodową, w szczególności państwa afrykańskie i azjatyckie, które polegają na 

ukraińskim eksporcie zboża, by zażądała od Rosji natychmiastowego zaprzestania tych sztucznych opóźnień w 

kontrolach statków korytarza zbożowego. Nie możemy pozwolić, aby Kreml trzymał miliony ludzi jako zakładników 

swoich igrzysk głodowych – powiedział minister. 

Ukraina zwróciła się również do Sekretariatu Wspólnego Centrum Koordynacyjnego o pilne zajęcie się opóźnieniami 

Rosji, w tym poprzez zwiększenie liczby inspektorów w Cieśninie Bosfor. 

W oświadczeniu dodano również, że Ukraina jest nadal zaangażowana w dalszą ścisłą współpracę z ONZ i Turcją w 

celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania czarnomorskiego korytarza zbożowego. 

W związku z rosyjskimi utrudnieniami w ostatnich dniach porty na Ukrainie wykorzystywały zaledwie 25-30% swojej 

przepustowości. 

Źródło: ukragroconsult.com 
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Jak legalnie używać opon do obciążania pryzm kiszonkowych?  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.10.2022 | 

Zużyte opony są odpadem (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 

2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10), które należy 

klasyfikować do kodu 16 01 03. Ustawodawca, w przepisach rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i 

urządzeniami (Dz. U. poz. 796) określa rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku. 

Zgodnie z postanowieniami ww. aktu prawnego zużyte opony powinny być poddane 

procesowi odzysku R11 i mogą zostać powtórnie wykorzystane m.in.: 

- jako odbijacze, 

- na placach zabaw, boiskach i w ogródkach, 

- jako obciążniki do zabezpieczenia pryzm kiszonkowych. 

Posiadacz odpadów chcący wykorzystać opony (np. jako obciążniki do pryzm kiszonkowych) powinien wystąpić  z 

wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) 

posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, będąca w posiadaniu odpadów. Za posiadacza odpadów ustawa uznaje również 

władających powierzchnią ziemi w stosunku do odpadów znajdujących się w obrębie nieruchomości. 

Organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta, a na terenach zamkniętych RDOŚ właściwy ze względu na 

miejsce przetwarzania odpadów. 

Zakres wniosku na przetwarzanie odpadów powinien zawierać m.in.: 

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, 

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, 

- określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu 

i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, 

- oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów, 

- oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów. 

Do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności posiadacza 

odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku. 

Przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, to zgodnie z art. 194 ust. 4 ustawy o odpadach czyn, za który 

wymierza się administracyjną karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł. 

Źródło: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
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Bruksela chce zaostrzyć przepisy dotyczące ochrony środowiska. Glifosat na celowniku  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.10.2022 | 

Komisja Europejska proponuje zaostrzenie przepisów dotyczących zanieczyszczeń w 

powietrzu i wodzie. Dotyczy to również pestycydów, składników odżywczych i 

antybiotyków. 

Dzisiaj (26 października) Komisja Europejska zaproponowała kilka unijnych dyrektyw i 

wytycznych dotyczących utrzymania czystości powietrza, wód powierzchniowych i 

gruntowych. Powinny one służyć osiągnięciu celu zerowego zanieczyszczenia w ramach 

Europejskiego Zielonego Ładu , czyli środowiska wolnego od zanieczyszczeń do 2050 

roku. 

Środki obejmują również rozszerzenie listy zanieczyszczeń, które muszą być ściślej kontrolowane w zbiornikach 

wodnych. Pod lupa znajdzie się szereg środków ochrony roślin, takich jak glifosat i produkty jego rozkładu, 

antybiotyki i niektóre inne leki, plastyfikator bisfenol A oraz perfluorowane substancje alkilowe (PFAS) stosowane w 

wielu produktach przemysłowych, kosmetykach i odzieży. 

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący UE, powiedział, że każdego roku w Europie setki tysięcy ludzi umiera 

przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń środowiska. Im dłużej walka z zanieczyszczeniem jest opóźniona , tym 

większe są koszty dla społeczeństwa. 

Dzięki przedstawionemu dziś pakietowi Komisja Europejska w dużej mierze ogranicza się do proponowania celów i 

wartości granicznych. Chce pozostawić państwom członkowskim decyzję, w jaki sposób te wymogi mają być 

spełnione. Projekty dyrektyw wymagają zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę Ministrów. 

Wartość graniczna dla cząstek stałych zmniejszona o ponad połowę 

Aby utrzymać czyste powietrze, Bruksela proponuje obniżenie wartości granicznej dla drobnego pyłu (PM 2,5) w 

powietrzu o ponad połowę. Zanieczyszczenie ma zostać zredukowane z 25 do 10 mikrogramów PM 2,5 na metr 

sześcienny. 

Jeśli nowe przepisy dotyczące jakości powietrza nie są przestrzegane, osoby poszkodowane powinny mieć prawo do 

odszkodowania. Powinni również mieć możliwość przyłączenia się do pozwów zbiorowych o odszkodowanie 

toczonych przez organizacje pozarządowe (NGO). 

Komisja Europejska szacuje koszty pożądanej poprawy jakości powietrza na mniej niż 6 miliardów euro rocznie. 

Jednak od 2030 r. związane z tym korzyści powinny wynosić od 42 mld do 121 mld euro brutto rocznie. 

Odzyskać fosfor z osadów ściekowych 

Komisja Europejska chce również zrewidować dyrektywę UE w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Państwa 

członkowskie mają być zobowiązane do odzyskiwania fosforu z osadów ściekowych, aby składnik pokarmowy mógł 

zostać wykorzystany jako nawóz. 

W sektorze ścieków Komisja dostrzega znaczny potencjał wytwarzania energii odnawialnej, na przykład poprzez 

produkcję biogazu. Lepsze oczyszczanie ścieków ma na celu poprawę jakości osadów ściekowych, tak aby można było 

je szerzej wykorzystywać. 

Komisja proponuje również systematyczne sprawdzanie ścieków pod kątem oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe i różne wirusy. 

Źródło: Agrarheute 
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Ślamazarne tempo wypłaty dopłat nawozowych. Są rolnicy, którzy jeszcze nie otrzymali 

pieniędzy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.10.2022 | 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił wczoraj (25 października 2022 r.) do 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryka Kowalczyka, o zakończenie wypłaty dopłat 

do nawozów. 

Termin składania wniosków o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno 

nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez upłynął 31 maja 2022 r. Już prawie 

5 miesięcy trwa proces oceny wniosków i wypłaty środków obiecanych rolnikom, a 

nadal są rolnicy, którzy nie otrzymali refundacji. Na posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 

29 września otrzymaliśmy informację, że już 6 października br. wszystkie płatności 

zostaną zakończone. Tymczasem 20 października br. ARiMR poinformowała, że jeszcze trwają wypłaty. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się o udzielenie informacji czy wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski 

otrzymali już dopłaty? Jeżeli wypłaty nie zostały jeszcze zakończone wnioskujemy o zakończenie wypłaty środków w 

jak najkrótszym terminie. 

Źródło: KRIR 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: mokra kukurydza nawet po 1000 

zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 26.10.2022  

Dzisiaj na rynku skupu zbóż obserwowaliśmy mieszane notowania cen. W dół o kilka 

złotych za tonę poszły średnie stawki za ziarno jakościowe. Bardziej zróżnicowane ruchy 

obserwowaliśmy w przypadku wyceny ziarna paszowego, gdzie średnia stawka za 

pszenżyto poszła w górę o 6,21 zł/t, a za jęczmień poszła w dół o blisko 5 zł/t. 

Wcześniejsze straty nieco odrobił rzepak, który od poniedziałku podrożał o +15,35 zł/t. 

Ceny za mokre ziarno kukurydzy wahają się w granicach 770-1000 zł/t.  

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

26.10.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  16 

Według Komisji Europejskiej zbiory słonecznika w Polsce powinny być rekordowe  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.10.2022 | 

Zdaniem Komisji Europejskiej polscy rolnicy zasiali pod tegoroczne zbiory 26 tys. ha 

słonecznika, co powinno pozwolić zebrać 56,0 tys. ton nasion. Będzie to o ponad 60% 

więcej w porównaniu z rekordowymi 34,2 tys. ton w 2021 roku i 4,3 razy więcej w 

stosunku do średniej 5-letniej. 

USDA oczekuje, że globalna produkcja słonecznika w sezonie 2022/23 wyniesie 52,0 

mln ton i będzie o 9% niższa niż w sezonie 2021/22. Za spadek zbiorów odpowiada aż o 

44% mniejsza produkcja tych nasion na Ukrainie, która dotąd była światowym liderem 

pod tym względem. 

Według USDA najwięksi producenci nasion słonecznika w sezonie 2022/23 to: 

- Rosja - 17,0 mln ton (+9,2% r/r); 

- Ukraina – 10,5 mln ton (-44,0% r/r); 

- UE – 9,7 mln ton (-5,3% r/r). 

Źródło: Andrzej Bąk (eWGT) 
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Ponad pół miliona rolników otrzymało zaliczki na dopłaty bezpośrednie  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.10.2022 | 

Od 17 października ARiMR przekazuje na konta rolników zaliczki z tytułu dopłat 

bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 25 października 

wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 5,45 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do 

końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot 

płatności za 2022 r. 

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula 

środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Do 25 października 2022 r. w ramach zaliczek 

prawie 544 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na 4,633 mld zł, 

natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta ok. 421 tys. gospodarzy przelano ponad 

817 mln zł. 

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku 

dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat. 

Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po 

kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE). 

Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji 

producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie 

nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. 

Źródło: ARiMR 
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Ardanowski: Na naszych oczach rozsypuje się Wspólna Polityka Rolna 
Światrolnika.info | Autor: Świat Rolnika  | 26.10.2022  

Czy Wspólna Polityka Rolna ma przed sobą przyszłość? Gościem Ewy Zajączkowskiej-

Hernik w programie “Polska na Serio” jest Jan Krzysztof Ardanowski. 

Zdaniem przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie 

RP, obecnie od rolników wymaga się coraz więcej – często wbrew praktyce rolniczej – a 

w zamian otrzymują oni coraz mniejsze wsparcie. Jak podkreślił przez decyzje Komisji 

Europejskiej wszystko, to co przez lata przynosiło wiele dobra, obecnie rozsypuje się na 

naszych oczach. 

Wspólna Polityka Rolna przez lata była wielkim dobrem 

Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że obecnie polityka unijna stawia coraz większe wymagania przez rolnikami – często 

będącymi w sprzeczności z praktyką rolniczą – a w zamian otrzymują oni coraz mniejsze dopłaty. 

“Na naszych oczach rozsypuje się Wspólna Polityka Rolna. Mówi o tym wielu rolników, a także prezes Krajowej Rady 

Izb Rolniczych, że jeżeli ma spełniać idiotyczne i sprzeczne z nauką rolniczą wymagania wobec gospodarstwa i z tego 

tytułu mieć prawo do otrzymania dopłaty 118 euro do hektara to w stosunku do wartości zbiorów – bo podrożały 

jednak zboża i wszystko inne – to wsparcie unijne staje się niewielkie. Kiedyś było inaczej, gdy wszystko było tańsze, a 

wsparcie na hektar było mniej więcej równowartością tony pszenicy. W tej chwili jest to co najwyżej 300 kilogramów 

pszenicy.  Wielu rolników zaczyna więc kalkulować, analizować, oraz dochodzi do wniosku; to w cholerę z tą Wspólną 

Polityką Rolną. Nie będę składał wniosków o żadne dopłaty, nie chcę tamtych paru  te euro na hektar i odczepcie się 

ode mnie z tymi wszystkimi kontrolami, którymi mnie nie nękacie” – wyjaśnił Jan Krzysztof Ardanowski. 

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich zauważył również, że Wspólna Polityka Rolna przez lata 

przynosiła wiele dobrego Europie, lecz przez decyzje Komisji Europejskiej wszystko to się rozsypuje. 

“To, co widzimy, to jest rozsypywanie się tej Wspólnej Polityki Rolnej, która była wielkim dobrem. Przez lata dawała 

dużą produkcję żywności dobrej jakości w Europie. Na naszych oczach decyzjami Komisji Europejskiej, to wszystko się 

rozsypuje, a do tego dochodzą właśnie te różnego rodzaju głupoty, które w Polsce są wymyślane, których już nie da 

rady jako żywo przerzucić na Komisję Europejską” – podkreślił. 

Błędy KE obciążają również komisarza Wojciechowskiego 

Według Ardanowskiego błędy, jakie popełnia Komisja Europejska, obciążają również komisarza Wojciechowskiego. 

Uważa, że większy wpływ na komisarza powinien mieć polski minister rolnictwa. 

“Nie śledzę codziennie działań komisarza Wojciechowskiego, bo nie mam na to czasu. Pokazuję jednak błędy w 

polityce Komisji Europejskiej, a te błędy obciążają również polskiego komisarza. Myślę, że większy wpływ na niego 

powinien mieć minister rolnictwa. Skoro nie odżegnuje się od Polski i mówi, że on robi wszystko żeby było to 

korzystne dla polskiego rolnictwa, to ja się pytam, po co są takie rozwiązania w Planie Strategicznym, które 

sprawiają, że za chwilę Wspólna Polityka Rolna nie będzie potrzebna rolnikom” – powiedział Jan Krzysztof 

Ardanowski. 

Zamknij > 
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Henryk Kowalczyk podsumowuje rok na stanowisku ministra rolnictwa. Pasmo 

nieustających sukcesów? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.10.2022 |Fot. MRiRW 

W rocznicę objęcia urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wicepremier Henryk 

Kowalczyk podsumował podejmowane w tym czasie działania. – Kiedy rozpoczynałem 

pracę w ministerstwie, mieliśmy w Polsce 124 ogniska ASF, a tylko klika procent 

rolników miało sporządzone obowiązkowe plany bioasekuracyjne – podkreślił podczas 

wczorajszej konferencji prasowej szef resortu rolnictwa. 

– Podjąłem decyzję o udzieleniu rolnikom pomocy w ich przygotowaniu przez ARiMR, 

ODR-y i Inspekcję Weterynaryjną. W jej efekcie w listopadzie takie plany miało już 

opracowane ponad 95 proc. rolników – dodał wicepremier. - Skuteczność 

podejmowanych działań związanych ze sporządzeniem i przestrzeganiem planów oraz prowadzonej depopulacji 

dzików spowodowała, że w ciągu roku liczba ognisk ASF spadła do 14 – podkreślał Kowalczyk. 

Rynek trzody chlewnej. Ceny żywca są do przyjęcia? 

– Na kłopoty z ASF nałożyły się niskie ceny oferowane na rynku trzody chlewnej, co skutkowało zamykaniem hodowli 

w całej Europie – przypomniał szef resortu rolnictwa. Wicepremier zwrócił uwagę, że w tym czasie najważniejsze 

było wsparcie skierowane na utrzymanie hodowli. W ramach dwóch transz naborów do rolników zajmujących się 

hodowlą trzody chlewnej trafiło w sumie 400 mln złotych. – Zgodnie z przewidywaniami sytuacja na tym rynku uległa 

poprawie i aktualne ceny oferowane rolnikom są już do przyjęcia – dodał wicepremier Henryk Kowalczyk. 

Rynek nawozów. Wina Putina? 

– Kolejnym problemem przed rokiem był gwałtowny wzrost cen nawozów. Dziś wiemy, że był on spowodowany 

przygotowaniami do wojny w Ukrainie – przypomniał szef resortu rolnictwa. Zwrócił przy tym uwagę, że głównym 

kosztem w produkcji nawozów jest cena gazu. Spekulacja nią spowodowała drastyczne podwyżki cen nawozów. – W 

styczniu podjęliśmy decyzję o dopłatach do nawozów. Komisja Europejska wyraziła zgodę w marcu i mogliśmy z 

naszego budżetu dopłacać rolnikom do ich zakupu. Na ten cel przeznaczyliśmy 3,9 mld złotych. Rolnicy złożyli wnioski 

na sumę 3,5 mld zł – poinformował szef resortu rolnictwa. Wicepremier przypomniał jednocześnie, że Polska była 

jedynym krajem w Unii Europejskiej, który taki mechanizm zastosował. 

Źródło/zdjęcie: MRIRW 
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Samorząd rolniczy chce kontroli systemu sprzedaży nawozów  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.10.2022 | 

Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta 

kontroli w spółkach Anwil i Grupa Azoty. Pod lupę kontrolerów miałby trafić mechanizm 

sprzedaży nawozów. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. realizując wniosek 

przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji wystąpił do 

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumenta o uwzględnienie w planach kontroli prowadzonych przez te instytucje 

systemu sprzedaży nawozów mineralnych Grupy Azoty i Grupy Orlen w ramach umów 

dystrybucyjnych, rejonizacji sprzedaży i sprzedaży poza umowami dystrybucyjnymi. 

- Obserwowane ostatnio drastyczne wzrosty i wahania cen nawozów mineralnych oraz przerwy w produkcji i 

dostawach niekorzystnie wpływają na możliwość prowadzenia produkcji rolnej. Skutkiem tak rozchwianego rynku 

może być drastyczny spadek polonów i w konsekwencji brak samowystarczalności żywnościowej Polski – przestrzega 

samorząd rolniczy. 

Źródło: KRIR 
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Rząd przymierza się do ustabilizowania cen nawozów. Co chce zrobić? 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (EM) | 27.10.2022 | Fot. Bogumił Jasiński 

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa zapewnia, że rząd przymierza się do 

ustabilizowania cen nawozów produkowanych przez zakłady nawozowe. 

Szef resortu rolnictwa wyjaśnił, że będzie to polegało na pokrywaniu strat zakładom 

nawozowym, aby mogły oferować rolnikom nawozy w stałych cenach. Takie 

rozwiązanie jest możliwe, ponieważ Komisja Europejska wydała projekt rozporządzenia 

umożliwiającego dofinansowanie zakładów azotowych. 

Polityk ocenił, że taki sposób pomocy jest bardziej sprawiedliwy, obiektywny i 

skuteczniejszy. Wicepremier tłumaczył, że jeżeli cena nawozów dla rolników byłaby na 

poziomie 3-4 tys. zł za tonę, to byłaby przez nich akceptowalna, ale gdyby było to 7-8 tys. zł, to wielkość dopłat do 

nawozów dla gospodarzy byłaby niewystarczająca. 

Kowalczyk podkreślił, że Polska jest jedynym krajem z UE, który zastosował dopłaty do nawozów. Przypomniał, że w 

związku z wybuchem wojny w Ukrainie znacznie podrożał gaz, co spowodowało gwałtowny wzrost cen nawozów. 

Stąd decyzja, za zgodą KE, o dopłatach do zakupu nawozów dla rolników. Na ten cel rząd przeznaczył 3,9 mld zł. - 

Rolnicy złożyli wnioski na kwotę 3,5 mld zł i spadku plonów nie ma - powiedział minister rolnictwa. 

Zamknij > 
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Obszary ochronne wód komplikują działalność rolniczą. Jest na to rada?  
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 27.10.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Resort infrastruktury, w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez środowisko 

rolnicze, odniósł się do kwestii formy i zakresu ustanawiania obszarów ochronnych 

głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). 

W następstwie sygnałów płynących od gospodarzy samorząd rolniczy wystąpił do tego 

ministerstwa, bo tworzenie obszarów ochronnych bardzo wpływa na gospodarkę rolną 

prowadzoną na tych obszarach. 

Tymczasem - jak zauważają rolnicy - obszary te są ustanawiane bez konsultacji z nimi 

jako właścicielami gruntów oraz ze zrzeszającymi ich izbami rolniczymi. 

Resort infrastruktury w odpowiedzi podkreśla, że regulacje i zasady dotyczące ochrony zbiorników wód 

śródlądowych, w tym głównych zbiorników wód podziemnych, zawarte są w Ustawie z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.  

I tak, zgodnie z art. 120 ustawy, ustanawianie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych służy 

zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów wodnych. 

Dalej, art. 139 Prawa wodnego stanowi o tym, że "obszary ochronne to (…) obszary, na których obowiązują zakazy 

oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód, w celu ochrony zasobów tych wód przed 

degradacją". A art. 140 zawiera zamknięty katalog zakazów lub ograniczeń możliwych do wprowadzenia na 

obszarach ochronnych. 

Procedura jest - zgodnie z art. 141 ustawy Prawo wodne - taka, że to wojewoda, na wniosek Wód Polskich (a de facto 

Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej), ustanawia obszar ochronny, w drodze aktu prawa miejscowego, 

wskazując ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru 

ochronnego oraz granice tego obszaru. 

Przy czym wnioski muszą spełniać wymogi formalne, w tym mieć załącznik w postaci dokumentacji 

hydrogeologicznej. To właśnie na podstawie tej dokumentacji we wniosku proponuje się listę zakazów związanych z 

użytkowaniem gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochronnego GZWP. 

A co z konsultacjami z właścicielami gruntów, w tym przede wszystkim rolnikami? 

- Wniosek o ustanowienie obszaru ochronnego GZWP w następnym kroku zostaje złożony zgodnie z procedurą 

określoną w Ustawie Prawo wodne w tym zakresie. Ustawa nie przewiduje konsultacji społecznych ani innej formy 

opiniowania czy uzgadniania treści wniosku z właścicielami gruntów - wskazuje Małgorzata Bogucka-Szymalska, 

zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury. 

Jednocześnie zapewnia, że zarówno dyrektorzy RZGW i wojewodowie, w związku z procedowanymi wnioskami o 

ustanowienie obszaru ochronnego GZWP informują pisemnie lub w formie spotkań o planowanych działaniach 

związanych z ustanowieniem obszaru ochronnego przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz izb 

rolniczych. 
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Kryzys energetyczny wymusza zmiany w polityce OZE 
Farmer.pl | Autor : Radosław Zieniewicz | 26.10.2022 | Fot. Fundacja EFRWP 

W obliczu wojny w Ukrainie i widma kryzysu energetycznego konieczne jest podjęcie 

natychmiastowych działań - dywersyfikacja dostaw gazu, szybsza transformacja 

energetyczna, wzrost produkcji energii z OZE. W tej chwili magazyny mamy pełne, ale w 

dłuższej perspektywie nasze bezpieczeństwo energetyczne może być zagrożone. 

Uczestnicy dyskusji, zorganizowanej przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 

Polskiej oraz Agro Promotion, są zgodni, że kryzys energetyczny w Europie jest coraz 

głębszy, dlatego wspieranie rozwoju OZE to jedno z najistotniejszych zadań rządów 

krajów UE. 

Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich byłaby rozwiązaniem idealnym 

Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju ws i, w wystąpieniu otwierającym tegoroczną 

konferencję podkreślił, że ze względu na rosnące koszty energii warto rozmawiać o OZE, zwłaszcza że polski rząd 

zamierza wspierać rozwój tego sektora i komplementarne rozwiązania w tym obszarze. 

Zaznaczył, że obecnie rozwój OZE na terenach wiejskich jest dofinansowywany z wielu źródeł, w tym z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020, a po okresie przejściowym z budżetu WPR na lata 2023-2027. 

Minister zachęcał rolników do inwestycji w biogazownie i łączenie odnawialnych źródeł energii w instalacje będące 

miksem energetycznym. Istotną barierą w rozwoju OZE może być jednak jego zdaniem przesył energii, dlatego 

kluczowe będzie tworzenie samowystarczalnych spółdzielni energetycznych i klastrów. 

Zwrócił także uwagę, że energia odnawialna to potencjalne dodatkowe źródło dochodu w rolnictwie, na przykład 

przy niestabilnej wartości cen na produkty rolne. Taki model samowystarczalności energetycznej na obszarach 

wiejskich byłby rozwiązaniem idealnym, do którego polski rząd zamierza dążyć. 

Koniecznością jest dywersyfikacja dostaw gazu 

Kadri Simson, komisarz ds. energii UE podkreśliła, że w związku ze wzrostami cen gazu i energii wywołanymi rosyjską 

inwazją na Ukrainę, musimy uniezależnić się od dostaw tego surowca z  Rosji. Komisarz zasugerowała, że należy 

zdywersyfikować źródła dostaw gazu i energii oraz znaleźć niezawodnych dostawców gazu, od których będzie można 

sprowadzać go rurociągami z Azerbejdżanu, Algierii czy Norwegii. 

Jednocześnie państwa członkowskie powinny napełniać swoje magazyny gazu przy jednoczesnym zmniejszeniu jego 

zużycia i przyspieszeniu transformacji energetycznej. Komisarz wspomniała, że magazyny w Europie są napełnione 

gazem w 93%, co przewyższa wcześniejsze założenia. 

Według Kadri Simson przejście na czystą energię i odnawialne źródła energii powinno być realizowane przede 

wszystkim poprzez elektryfikację i inwestycje w czysty gaz. Również biometan jest gazem, który może zastąpić 

rosyjskie paliwa kopalne, a w długim okresie czasu ich miejsce powinny zająć między innymi OZE. Komisarz uważa, że 

proces transformacji energetycznej pomogą przyspieszyć lokalne spółdzielnie energetyczne. 

Ważny jest wzrost produkcji energii z OZE na wsi 

Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich była głównym tematem jednej z debat podczas konferencji. 

Udział w niej wzięli Jerzy Buzek, europoseł, przewodniczący Rady Programowej EFRWP, Norbert Link, 

przewodniczący Komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi PE, Narcis de Carreras Roques, prezes GD4S, Franck Jesus oraz 

doradca ds. klimatu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

W jej trakcie dyskutowano o rozwiązaniach, które mogłyby sprawić, że obszary wiejskie będą niezależne 

energetycznie, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do spełniania europejskich celów klimatycznych i 

jednocześnie do obniżenia cen. 
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Paneliści zgodnie przyznali, że rolnictwo pełni kluczową rolę w uniezależnieniu się od paliw kopalnych. Zwrócili 

uwagę, że potrzebny jest m.in. wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich, zmniejszenie 

emisyjności i wprowadzenie założeń gospodarki obiegu zamkniętego. 

W dyskusji wskazywali także na biometan jako na ważny czynnik w rozwoju polityki energetycznej w Europie, a 

zarazem jako najskuteczniejszą metodę na ograniczenie zależności od innych paliw. 

Elementem samowystarczalności energetycznej jest zużywanie mniejszej ilości energii, w tym zmniejszenie jej 

zużycia w sektorze agro żywności, poprzez wprowadzanie bardziej efektywnych urządzeń. Trzeba korzystać także z 

innych źródeł odnawialnej energii, takich jak biogaz, energetyka słoneczna, produkcja biometanu z odpadów z 

rolnictwa oraz produkcja biomateriałów.  

Kończąc debatę, Jerzy Buzek wymienił rozwiązania, które wsparłyby samowystarczalność energetyczną na wsi - 

tworzenie biogazowni na terenach wiejskich, magazynowanie energii poprzez biometan czy też wprowadzenie 

regulacji prawnych uwzględniających zachęty dla dostawców OZE np. w postaci obniżenia podatków, 

preferencyjnych taryf czy uproszczonych procedur. Jego zdaniem musimy stworzyć taki klimat w naszym kraju, by 

omawiane rozwiązania mogły stać się faktem. 

Bezpieczeństwo energetyczne może być zagrożone 

Wiele uwagi podczas konferencji poświęcono także doświadczeniom w zakresie realizacji inwestycji OZE na 

obszarach wiejskich, które były głównym tematem drugiej debaty. Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem 

podzielili się z uczestnikami spotkania Ryszard Pawlik, doradca parlamentarny Jerzego Buzka, Marcin Laskowski, 

prezes zarządu PGB Inwestycje sp. z o.o., Mateusz Balcerowicz, dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojciech Suwik, regionalny dyrektor sprzedaży ESOLEO oraz Grzegorz Brodziak, prezes 

zarządu Goodvalley AGro 

W trakcie debaty wskazano kluczowe priorytety, z którymi obecnie próbuje zmierzyć się KE. Pierwszym jest 

konieczność zapobiegnięcia kryzysowi żywnościowemu i zapewnienie bezpieczeństwa w tym zakresie. Drugim 

wyzwaniem są przygotowania do wprowadzenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. I ostatnią ważną 

kwestią, wymagającą uregulowania, są ceny nawozów, związane z rosnącymi cenami gazu… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

 

  

https://www.farmer.pl/energia/oze/kryzys-energetyczny-wymusza-zmiany-w-polityce-oze,124635.html
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Rosja ogłosiła wyjście z inicjatywy zbożowej; ukraińskie władze: to agonia zbrodniarzy  
Farmer.pl | PAP | 30-10-2022, 08:05 

Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło w sobotę, że Rosja opuszcza tzw. inicjatywę 

zbożową dotyczącą transportu żywności z ukraińskich portów. Andrij Jermak, szef biura 

prezydenta Ukrainy, skomentował, że na Kremlu trwa "agonia zbrodniarzy". 

- Prymitywność rosyjskiego szantażu dotyczy wszystkiego. Szantaż jądrowy, 

energetyczny, żywnościowy... Wymysły na temat tzw. brudnej bomby, z których śmieje 

się cały świat. Zmyślone ataki terrorystyczne na własne obiekty... Wszystko jest zbyt 

prymitywne i przewidywalne - napisał Jermak w komunikatorze Telegram. 

 

-Agonia zbrodniarzy, którzy nie mogą zrozumieć, że poprzez infantylne ultimata niczego nie osiągną. I że ich czas 

dobiega końca - dodał szef biura prezydenta. 

Z kolei szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zaznaczył, że Kijów ostrzegał przed rosyjskim planem "zniszczenia" tzw. 

inicjatywy zbożowej. 

-Teraz Moskwa wykorzystuje fałszywy pretekst, by zablokować korytarz zbożowy, który gwarantuje milionom ludzi 

bezpieczeństwo żywnościowe - napisał na Twitterze. Kułeba wezwał społeczność międzynarodową, by żądała od 

Rosji zaprzestania "głodowych igrzysk" i powróciła do przestrzegania zobowiązań.  

Resort obrony w Moskwie poinformował w sobotę, że Rosja wychodzi z umowy zbożowej w związku z rzekomym 

"atakiem terrorystycznym na okręty Floty Czarnomorskiej i statki cywilne, które biorą udział w zabezpieczeniu 

korytarza zbożowego" 29 października. O przeprowadzenie "ataku" oskarżono stronę ukraińską, której - według 

rosyjskich zarzutów - mieli rzekomo pomagać "brytyjscy specjaliści". 

W sobotę rano w Sewastopolu, który jest bazą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, słychać było eksplozje. Ukraiński 

portal zn.ua poinformował, że zamknięto dla żeglugi zatokę pomiędzy północną i południową częścią miasta. 

Propagandowe media rosyjskie oświadczyły, że okręty Floty Czarnomorskiej "odpierają atak dronów" - relacjonował 

serwis… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://swiatrolnika.info/swiatrolnika-tv/ardanowski-na-naszych-oczach-rozsypuje-sie-wspolna-polityka-rolna.html

