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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 7 listopada 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 543,46  Średnia cena zł/t: 1 172,81  Średnia cena zł/t: 1 280,00  Średnia cena zł/t: 1 220,00  

MIN - MAX: 1 460,00 - 1 750,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 1 180,00 - 1 680,00  MIN - MAX: 1 080,00 - 1 380,00  

    
    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 446,90  Średnia cena zł/t: 1 121,04  Średnia cena zł/t: 1 305,58  Średnia cena zł/t: 1 246,75  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 530,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 260,00  MIN - MAX: 1 180,00 - 1 400,00  MIN - MAX: 1 150,00 - 1 400,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 631,25  Średnia cena zł/t: 1 613,33  Średnia cena zł/t: 1 715,00  Średnia cena zł/t: 1 636,67  

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

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 929,46  Średnia cena zł/t: 1 362,65  Średnia cena zł/l: 2,57 Średnia cena zł/kg: 6,73 

MIN - MAX: 2 550,00 - 3 150,00  MIN - MAX: 1 230,00 - 1 440,00  MIN - MAX: 2,50 – 2,62 MIN - MAX: 6,00 – 7,30 

    
    

MATF Pszenica  
339,25 €/t 

MATF Kukurydza  
329,00 €/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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Bruksela ma pomysł na złagodzenie kryzysu nawozowego. Czy będzie skuteczny?  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 29.10.2022 |  

9 listopada Komisja Europejska zamierza przedstawić strategię nawozową. Mają one 

być łatwo dostępne i sprzedawane w akceptowalnej cenie. Komisarz ds. rolnictwa, 

Janusz Wojciechowski, po posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa UE, skarcił państwa UE za 

niedostateczne wspieranie państw europejskich i unijnego przemysłu nawozowego w 

obecnej fazie wysokich kosztów energii. Na spotkaniu Polak odniósł się również do 

komunikatu jego urzędu planowanego na 9 listopada o strategii nawozowej. Komisja 

Europejska zamierza zaproponować środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw 

nawozów w UE. Czytaj dalej… 

Żniwa kukurydziane na półmetku. Ceny mokrego ziarna rosną  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 31.10.2022 |  

- Obecnie przedmiotem obrotów na rynku zboża jest głównie kukurydza. Tegoroczne 

zbiory są jednak późne i mokre. Stąd też ich zaawansowanie jest mocno zróżnicowane 

regionalnie. Nawracające opady utrudniają zbiory – komentuje aktualną sytuację 

rynkową Izba Zbożowo-Paszowa. Krajowy rynek zbożowy w dalszym ciągu operuje w 

warunkach mocno uszczuplonej podaży ziarna. Ziarna w kraju jest dużo, ale w dalszym 

ciągu zalega ono w magazynach u rolników, którzy w większości przypadków nie są 

zainteresowani jego sprzedażą po cenach oferowanych przez kupujących.  Czytaj dalej… 

 

Dopłaty bezpośrednie: Pula zaliczek wypłacona w czterdziestu procentach 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 31.10.2022 |  

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

bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 31 października 

wykonane zostały przelewy na kwotę ok. 8,11 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. Czytaj dalej… 

 

 

Skok cenowy widoczny w portach. Pszenica nawet po 1750 zł/t  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.11.2022 |  

- Niestabilna sytuacja na rynku międzynarodowym spowodowała, że wczorajsza sesja 

na giełdzie Matif otworzyła się dużym wzrostem cen zbóż. W południe eksporterzy 

przedstawili też nowe propozycje zakupu – pisze o wczorajszych wydarzeniach na rynku 

zbóż Renata Barczyk z PHU Start. - Wielu producentów czekało na ten moment, 

ponieważ od dwóch tygodni na rynku krajowym zasadniczo sprzedawała się tylko 

mokra i sucha kukurydza. Cena kukurydzy o wilgotności 30 % procent w niektórych 

regionach dochodziła do 950 zł/t, a kukurydzy suchej nawet do 1470 zł/t.  Czytaj dalej… 
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Uprawa po kukurydzy. Czy orka zimowa ma jeszcze sens? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 02.11.2022 |  

Kukurydza na ziarno to jedna z najpóźniej schodzących upraw z pola. Uprawą następczą 

często są rośliny jare, ale czy uprawy gleby pod nie należy przeprowadzać już jesienią? 

Zmiany klimatyczne i uproszczenia w technologii uprawy pozbawiły wielu argumentów 

stosowania klasycznej orki zimowej. Jak zatem przygotować pole po kukurydzy do 

siewu kolejnej rośliny? Rolnictwo w Polsce przez ostatnie kilkadziesiąt lat przeszło wiele 

transformacji wywołanych czynnikami postępowymi, technologicznymi, ekonomicznymi 

oraz przede wszystkim klimatycznymi. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: zawirowania niewidoczne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 02.11.2022 |  

Zawirowania na giełdzie Matif w Paryżu nie wstrząsnęły cennikami w krajowych 

skupach ziarna. Stawki za zboże pozostały na poziomie z poniedziałku. Jedynie rzepak 

odnotował zauważalną podwyżkę, zyskując w tym czasie ok. 16 zł/t.  

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

02.11.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 

 

Susze w uprawach kosztują Polskę miliardy złotych rocznie  
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 02.11.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Nawet 6,5 mld zł może wynosić wartość plonów, które tracimy przeciętnie co roku w 

wyniku susz. Największe straty odnotowano w woj. wielkopolskim - wynika z raportu 

Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Gospodarcze koszty suszy dla polskiego rolnictwa". 

Według PIE w najtrudniejszych pod względem warunków pogodowych okresach 

traciliśmy nawet ponad 50 proc. plonów. Przy lepszym nawodnieniu pól, plony zbóż 

mogłyby być większe o 20 proc., a roślin bulwiastych nawet o 30 proc. Czytaj dalej… 

 

Niemal wszyscy rolnicy pożyczają maszyny. Jakie najczęściej?  
Agropolska.pl | Autor : PAP, (EM) | 02.11.2022 | Fot. RPT 

Rolnicy szukają najbardziej efektywnych metod zwiększania wydajności plonów. W 

pierwszej kolejności wybór pada na wynajem maszyn - wynika z najnowszego raportu 

Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) pt. "MŚP wynajmują czy kupują? Pod 

lupą". 94 proc. rolników pożycza sprzęt konieczny do codziennego prowadzenia 

gospodarstwa od innych rolników, wyspecjalizowanych firm lub dealerów. Taki sam 

odsetek zapytanych planuje korzystać z wynajmu w perspektywie 3 lat. Najczęściej 

przedstawiciele sektora agro pożyczają kombajny, ciągniki i rozsiewacze. Czytaj dalej… 
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Ulgi i umorzenia w KRUS. Wiedza na trudne czasy 
Agropolska.pl | Autor : KRUS (DK) | 31.10.2022 | Fot.  KRUS 

W rolnictwie nietrudno popaść w kłopoty finansowe. A trzeba m.in. regularnie płacić 

składki na ubezpieczenie. Co można zrobić w przypadku trudności z płatnościami lub 

zadłużenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Z faktu podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu rolników wynika konieczność opłacania miesięcznych 

składek, a zaniechanie regulowania należności w określonym, ustawowym terminie 

płatności (do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału), bądź zapłacenie ich w 

niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru składek o odsetki naliczane za 

każdy dzień zwłoki. Czytaj dalej… 

Unijne zbiory kukurydzy będą najniższe od 15 lat  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.11.2022 |  

Komisja Europejska w swojej prognozie z końcówki października ponownie obniżyła 

swoje oczekiwania co do tegorocznych zbiorów kukurydzy w Unii Europejskiej. 

Ostatnie szacunki opiewają na tylko 55,1 mln ton (-24,7% r/r), w porównaniu do 55,7 

mln ton oczekiwanych miesiąc wcześniej. Jeśli prognozy się sprawdzą, to zbiory unijnej 

kukurydzy będą najniższe od 2007 roku, kiedy to zbiory nie przekroczyły 50 mln ton (dla 

dzisiejszej UE-27). Czytaj dalej… 

 

Zmiana decyzji Moskwy w sprawie korytarzy zbożowych spowodowała spadek notowań 

kontraktów zbożowych w środę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.11.2022 |  

Rosja wycofała się z porozumienia zbożowego w minioną sobotę, wywołując 

gwałtowne wzrosty notowań zbóż na światowych giełdach. Co prawda statki nadal 

opuszczały ukraińskie porty nad Morzem Czarnym, ale zagrożenie zakłóceń w eksporcie 

było bardzo duże. W środę nastąpiła zmiana decyzji Rosji pod wpływem skutecznych 

negocjacji prezydenta Turcji i przedstawicieli ONZ. Czytaj dalej… 

 

 

Rolnicy otrzymali już 8,5 mld złotych w ramach dopłat bezpośrednich i obszarowych  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.11.2022 |  

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

bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 2 listopada wykonane 

zostały przelewy na kwotę prawie 8,5 mld zł. 

Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się 

przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r. Czytaj dalej… 
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Rolnicy nie chcą sprzedawać ziarna 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 03.11.2022 | Fot. RPT 

Wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, słabsze niż przed rokiem plony 

kukurydzy, niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji w Ukrainie, a także posiadana 

baza magazynowa zniechęcają wielu rolników do sprzedaży ziarna - informuje Izba 

Zbożowo-Paszowa. 

Według Izby ziarna w kraju jest dużo, ale nadal zalega w magazynach u rolników, którzy 

w większości przypadków nie są zainteresowani sprzedażą po cenach oferowanych 

przez kupujących. Czytaj dalej… 

 

Wiemy, ile pieniędzy rząd zarezerwował na dopłaty do paliwa rolniczego 
Agropolska.pl | Autor : Michał Boroń  PAP, (EM) | 03.11.2022 | Fot. RPT  

Na dopłaty do paliwa rolniczego w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano ponad 

1,3 mld zł - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Polityk brał udział w 

posiedzeniu sejmowej komisji finansów. Zapewnił, że trwają prace nad dalszym 

wsparciem rolników. - Jeśli będą już w takim wysokim stopniu zaawansowania, 

przekażemy państwu szczegóły - powiedział. W październiku ub.r. Sejm znowelizował 

ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zwiększała limit paliwa ze 100 l do 110 l 

zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Czytaj dalej… 

Przepisy chronią papierowych rolników. RPO o wątpliwościach konstytucyjnych 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 03.11.2022 | Fot.  

Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich prosi ministra rolnictwa o stanowisko do 

przyjętej definicji aktywnego rolnika, zawartej w polskim Planie Strategicznym dla 

Wspólnej Polityki Rolnej. Powód? Budzi wątpliwości rolników. 

RPO w swoim wystąpieniu powołuje się na ocenę samorządu rolniczego, że przyjęta w 

polskim Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 definicja aktywnego rolnika 

nie wyklucza ze wsparcia osób, które nie prowadzą faktycznie działalności rolniczej. 

Czytaj dalej… 

 

Prof. Mrówczyński: Prowadzenie elektronicznej ewidencji środków ochrony roślin jest 

absurdem, na który nie jest gotowy przeciętny polski rolnik 
Farmer.pl | Autor : Anna Kobus | 03.11.2022 | Fot. AK 

Według rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów tzw. SUR, wejść ma 

w życie wymóg prowadzenia elektronicznej ewidencji środków ochrony. Ma on 

obowiązywać już za 2 lata. Czy Polski rolnik jest gotowy do jej prowadzenia? W jakim 

zakresie elektroniczna ewidencja będzie wykraczać poza znane dotychczas wymogi? Na 

Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie przy wielu okazjach w kuluarach 

dyskutowano na temat obowiązku wykonywania elektronicznej ewidencji środków 

ochrony roślin, który wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską projektu 

rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów tzw. SUR.  Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Bruksela ma pomysł na złagodzenie kryzysu nawozowego. Czy będzie skuteczny?  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 29.10.2022 |  

9 listopada Komisja Europejska zamierza przedstawić strategię nawozową. Mają one 

być łatwo dostępne i sprzedawane w akceptowalnej cenie. 

Komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, po posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa UE, 

skarcił państwa UE za niedostateczne wspieranie państw europejskich i unijnego 

przemysłu nawozowego w obecnej fazie wysokich kosztów energii. Na spotkaniu Polak 

odniósł się również do komunikatu jego urzędu planowanego na 9 listopada o strategii 

nawozowej. Komisja Europejska zamierza zaproponować środki zapewniające 

bezpieczeństwo dostaw nawozów w UE.  

Cła antydumpingowe powinny pozostać 

W 2019 roku Komisja Europejska nałożyła cła antydumpingowe na import roztworu saletrzano-mocznikowego z 

Rosji, Trynidadu i Tobago oraz USA. Cła te powodują, że import nawozów jest droższy. Organizacje rolnicze, takie jak 

Copa-Cogeca, od jakiegoś czasu wzywają zatem do ich uchylenia. Jednak europejscy producenci nawozów 

sprzeciwiają się temu i ostrzegają przed destabilizacją europejskiej produkcji nawozów. W planowanym komunikacie 

Komisja wydaje się podążać za tą drugą linią argumentacji. Cła antydumpingowe mają obowiązywać do 2024 r. 

W swoich obecnych rozważaniach Komisja widzi większe pole manewru w odciążaniu rolników i producentów 

nawozów w kontekście państwowej pomocy kryzysowej. W tym celu państwa UE mogłyby wykorzystać m.in. podatki 

od nadwyżki zysku i solidarności oraz europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. 

W ramach strategii nawozowej Komisji Europejskiej, stosowne służby mają również zbadać wprowadzenie nowej 

specjalnej pomocy dla rolników. Mają one być zasilane z rezerwy kryzysowej UE, tj. opierają s ię na zmniejszeniu 

pomocy bezpośredniej dla wszystkich rolników w społeczności międzynarodowej. 

Zwolnić producentów nawozów z racjonowania gazu 

Komisja Europejska planuje wezwać państwa członkowskie do zwolnienia producentów nawozów z ewentualnego 

racjonowania gazu ziemnego. Kraje UE nadal musiałyby jednak uwzględnić to rozporządzenie w swoich krajowych 

planach operacyjno-ratowniczych. 

W swojej strategii nawozowej Komisja Europejska chce również wezwać państwa UE do dostosowania narodowych 

planów strategicznych wdrażania wspólnej polityki rolnej do obecnej sytuacji. Władze brukselskie zwrócą szczególną 

uwagę na to, w jakim stopniu fundusze są wykorzystywane na wspieranie zrównoważonego wykorzystania nawozów. 

Ponadto zmiany w planach strategicznych powinny być szybko i pozytywnie zatwierdzane, jeśli wspierają jeden z 

następujących działań: 

- promowanie wydajności nawozów, np. poprzez plany zarządzania składnikami odżywczymi, rolnictwo precyzyjne, 

rolnictwo ekologiczne, agroekologię; 

- uprawa roślin wysokobiałkowych w ramach płodozmianu; 

- dalsze szkolenie rolników w zakresie zarządzania składnikami odżywczymi; 

- eko-programy promujące stosowanie nawozów organicznych. 

W celu poprawy przejrzystości rynku Komisja Europejska planuje wprowadzenie obserwatorium rynku nawozów. 

Takie obserwatoria już istnieją dla mięsa, mleka, roślin uprawnych i cukru. 
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W swojej strategii nawozowej Komisja Europejska zaproponuje dalsze środki w celu osiągnięcia strategicznej 

autonomii na przykład w zakresie nawozów organicznych i odzyskiwania składników odżywczych ze ścieków. 

Ponadto ma być promowana konwersja unijnego przemysłu nawozowego na tzw. „zielony” amoniak ze źródeł 

odnawialnych. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Żniwa kukurydziane na półmetku. Ceny mokrego ziarna rosną  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 31.10.2022 |  

- Obecnie przedmiotem obrotów na rynku zboża jest głównie kukurydza. Tegoroczne 

zbiory są jednak późne i mokre. Stąd też ich zaawansowanie jest mocno zróżnicowane 

regionalnie. Nawracające opady utrudniają zbiory – komentuje aktualną sytuację 

rynkową Izba Zbożowo-Paszowa. 

Krajowy rynek zbożowy w dalszym ciągu operuje w warunkach mocno uszczuplonej 

podaży ziarna. Ziarna w kraju jest dużo, ale w dalszym ciągu zalega ono w magazynach 

u rolników, którzy w większości przypadków nie są zainteresowani jego sprzedażą po 

cenach oferowanych przez kupujących. Na rynku cały czas notuje się rozbieżności 

pomiędzy cenami oferowanymi, a cenami żądanymi przez rolników za ziarno. 

Być może nieco więcej ofert sprzedaży ziarna pojawi się w listopadzie, wraz ze zbliżającą się zimą i końcem roku. Na 

gwałtowny wzrost ofert sprzedaży zbóż jednak trudno liczyć. Rozpoczęte wypłaty zaliczek na poczet dopłat 

bezpośrednich, słabsze niż przed rokiem plony kukurydzy w niektórych regionach kraju, niepewność co do dalszego 

rozwoju sytuacji na Ukrainie, a także posiadana baza magazynowa będą zniechęcać wielu producentów do sprzedaży 

ziarna jeszcze w tym roku. 

Ceny mokrego ziarna kukurydzy niekiedy przekraczają 1000 zł/t 

Obecnie przedmiotem obrotów jest głównie kukurydza. Tegoroczne zbiory są jednak późne i mokre. Stąd też 

zaawansowanie zbiorów kukurydzy jest mocno zróżnicowane regionalnie. Nawracające opady utrudniają zbiory. 

Oceniamy, iż kukurydzę w kraju dotychczas zebrano z około połowy areału. Największe zaawansowanie 

kukurydzianych żniw notuje się na zachodzie i północnym-zachodzie kraju, gdzie kukurydzę dotychczas zebrano z 

ponad 70% powierzchni. Im dalej na wschód, tym mniej zebranej kukurydzy. W woj. kujawsko -pomorskim kukurydzę 

zebrano z około 30-35% areału, a mazowieckim – z około 20-25%, a w lubelskim i podkarpackim – z około 15 % 

powierzchni. 

Doniesienia płynące z terenu wskazują na niższe plony kukurydzy niż przed rokiem, przy czym notuje się duże 

zróżnicowanie plonów w zależności od regionu kraju. Na obecnym etapie zaawansowania żniw, średnich plonów 

należy szukać w przedziale 8-12 t/ha mokrego ziarna. W zachodniej części kraju plantacje kukurydzy ucierpiały 

bardziej niż w pozostałych regionach i tam też plony rozczarowały. Niemniej jednak, im dalej na wschód, tym notuje 

się wyższe plony kukurydzy dochodzące do 14 t/ha przy 30% wilgotności ziarna, a więc niewiele mniejsze od 

ubiegłorocznych. 

Pomimo trwających zbiorów, ceny oferowane za kukurydzę mokrą w dalszym ciągu rosną. Obecnie ceny kukurydzy 

mokrej (30% wilgotności) zawierają się w przedziale 850 PLN/t nawet do 1020 PLN/t. Najwyższe ceny notuje się na 

zachodzie kraju, gdzie osiąga ne plony są słabsze od spodziewanych i tym samym podaż ziarna jest ograniczona. 

W zależności od regionu kraju, obecnie ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 28 

października br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5%) - 1550-1620PLN/t, 

- pszenica paszowa– 1500-1580 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne– 1150-1300 PLN/t, 

- żyto paszowe– 1100-1200 PLN/t, 

- jęczmień paszowy – 1250-1350 PLN/t, 

- pszenżyto - 1350-1420 PLN/t, 

- owies paszowy - 1100-1300 PLN/t, 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  11 

- kukurydza - 1370-1500 PLN/t, 

- kukurydza mokra (30% wilgotności) – 850-1020 PLN/t, 

- rzepak– 2850-3000 PLN/t. 

Po ile ziarno w portach? 

W październiku br. eksport pszenicy przez porty będzie wyższy od spodziewanego wcześniej i wyraźnie przekroczy 

200 tys. ton. Przedmiotem eksportu jest w dalszym ciągu kukurydza ładowana na statki w portach Gdańsk i Gdynia. 

Ceny ziarna w portach obecnie kształtują się w pobliżu parytetu rynku krajowego, co nie zachęca dostawców do jego 

sprzedaży na eksport. 

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtują się następująco (wg stanu na 28 

października br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1620-1645 PLN/t (dostawa Sz/G/G, X-XI), 

- pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) – 1640-1670PLN/t (dostawaSz/G/G,X-XI), 

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1670-1710 PLN/t (dostawa Sz/G/G, X-XI), 

- żyto paszowe– 1210-1240 PLN/t (dostawa Sz/G/G, X-XI), 

- pszenżyto – 1425 PLN/t (dostawa Sz/G/G, XI), 

- kukurydza (DON 2000)– 1480-1510 PLN/t (dostawa Sz/G/G, X-XI). 

Eksport zbóż na kołach do krajów ościennych jest ograniczony. Odbiorcy z Niemiec, Czech i Węgier nie są 

agresywnymi kupującymi i nie przejawiają dużego zainteresowania polską kukurydzą z dostawą na listopad i grudzień 

br. z racji zbyt wysokich cen ziarna żądanych przez polskich rolników, a co ważniejsze - dużej konkurencji ze strony 

Ukrainy na rynkach tych krajów. W odniesieniu do importu, do Polski także trafia ukraińska kukurydza, ale w 

ograniczonych ilościach. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową. 

Zamknij > 
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Dopłaty bezpośrednie: Pula zaliczek wypłacona w czterdziestu procentach 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 31.10.2022 |  

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

bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 31 października 

wykonane zostały przelewy na kwotę ok. 8,11 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 31 października 2022 r. w ramach zaliczek 

ponad 781 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na kwotę 

przekraczającą 6,86 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta prawie 618,5 

tys. gospodarzy przelano blisko 1,25 mld 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 z PROW – 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 

Zamknij > 
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Skok cenowy widoczny w portach. Pszenica nawet po 1750 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.11.2022 |  

- Niestabilna sytuacja na rynku międzynarodowym spowodowała, że wczorajsza sesja 

na giełdzie Matif otworzyła się dużym wzrostem cen zbóż. W południe eksporterzy 

przedstawili też nowe propozycje zakupu – pisze o wczorajszych wydarzeniach na rynku 

zbóż Renata Barczyk z PHU Start. 

- Wielu producentów czekało na ten moment, ponieważ od dwóch tygodni na rynku 

krajowym zasadniczo sprzedawała się tylko mokra i sucha kukurydza. Cena kukurydzy o 

wilgotności 30 % procent w niektórych regionach dochodziła do 950 zł/t,  a kukurydzy 

suchej nawet do 1470 zł/t. Popyt na pozostałe zboża znacznie zmalał, a proponowane 

ceny zakupu nie satysfakcjonowały producentów. W portach natomiast realizowane były wcześniej zawarte umowy. 

Wczorajszy „skok cen" jest bardzo duży, ale większość firm nie pracowała i ewentualne decyzje sprzedaży będą 

podejmowane dopiero 2 listopada – informuje Renata Barczyk z PHU Start. 

Ceny zebrane przez Renatę Barczyk (PHU Start): 

 

Zamknij > 
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Uprawa po kukurydzy. Czy orka zimowa ma jeszcze sens? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 02.11.2022 |  

Kukurydza na ziarno to jedna z najpóźniej schodzących upraw z pola. Uprawą następczą 

często są rośliny jare, ale czy uprawy gleby pod nie należy przeprowadzać już jesienią? 

Zmiany klimatyczne i uproszczenia w technologii uprawy pozbawiły wielu argumentów 

stosowania klasycznej orki zimowej. Jak zatem przygotować pole po kukurydzy do 

siewu kolejnej rośliny? 

Rolnictwo w Polsce przez ostatnie kilkadziesiąt lat przeszło wiele transformacji 

wywołanych czynnikami postępowymi, technologicznymi, ekonomicznymi oraz przede 

wszystkim klimatycznymi. To co niegdyś uważano za święte prawa w sztuce uprawy 

gleby i roślin dziś przestają mieć znaczenie. Wykonanie orki zimowej „w ostrą skibę” było dawniej podstawowym i 

niepomijalnym elementem uprawy. Wraz z zmianą w podejściu do uprawy płużnej oraz coraz wyraźniej 

zakreślającymi się zmianami przebiegu warunków agrometeorologicznych zabieg ten został pozbawiony części zalet 

jakich niósł ze sobą. 

Zmiany pogodowe praprzyczyną przeobrażeń w uprawie 

W ciągu kilku minionych sezonów wegetacyjnych większość polskich rolników borykała się z niewystarczającą ilością 

opadów dla prawidłowego rozwoju roślin, a także musieli sobie radzić z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, 

przynoszącymi miejscowe ulewne deszcze w okresach nieodpowiednich dla roślin, powodując często ich 

uszkodzenia. Także przebieg zim różni się od tego jaki pamiętają nasi przodkowie. Mroźne okresy powodujące 

głębokie przemarzanie gleby, poprawiając jej strukturę, niszcząc dużą część szkodników, chorób i diaspor chwastów 

były przyczynami dla których warto było wykonywać orkę zimową. Pozostawienie ostrych grzbietów skib po orce 

miało za zadanie głębsze przemarzanie gleby, a także zatrzymywać śnieg oraz zwiększać powierzchnię absorbującą 

wilgoć jesienią. Zmniejszało się także przez to zagęszczenie wierzchniej warstwy gleby i zapobiegało tworzeniu się 

nieprzepuszczalnej skorupy. Czy dziś taki zabieg dostarcza jeszcze jakichś korzyści? Jeżeli uprawa orkowa wciąż jest 

przez nas stosowana i zastanawiamy się nad wykonaniem orki przed zimą lub na wiosnę, to bezwzględnie lepszym 

wyborem będzie orka zimowa. Jeśli tylko warunki na to pozwolą, wykonanie orki jesienią pozwoli zaoszczędzić 

pewną ilość wilgoci w glebie. Zwykle niższa temperatura i nasłonecznienie jesienią powodują niższe niż wiosną 

parowanie wody z gleby. Orka pod względem strat wody jest jednak najgorszym z zabiegów agrotechnicznych. 

Przerzucenie i przewietrzenie około dwudziestocentymetrowej warstwy gleby powoduje ogromne straty wody 

zarówno jesienią jak i wiosną. Wobec rosnącego deficytu opadów było to jednym z ważniejszych argumentów za 

zmianą systemów uprawy na bezorkowe.  

Porzucenie orki zimowej nie jest już błędem 

Odejście od orki w uprawie roślin ma zarówno wielu zwolenników wynoszących na piedestał zalety stosowania tych 

rozwiązań jak i wielu przeciwników obnażających wady tej formy uprawy. Obecnie pozostawianie powierzchni gleby 

bez jakiejkolwiek okrywy, czy to będącej ścierniskiem po przedplonie czy też zasianym poplonem lub uprawą 

następczą jest traktowane za tak samo duży błąd jak niegdyś niewykonanie orki zimowej. Postępowania te są 

skrajne, ale tak samo skrajnie zmieniły się warunki w jakich gospodarujemy. Powodem zmian jest głównie erozja 

wietrzna i wodna, które powodują ogromne zniszczenia w strukturze gleby. Zatem czy można jakoś pogodzić 

tradycyjne formy uprawy ze zmianami klimatycznymi? Jest to niezwykle trudne i niesie za sobą stawianie 

kompromisów. Zrezygnowanie z orki zimowej powinno nieść za sobą niewykonywanie żadnej orki. Dobrą praktyką 

byłoby obsianie zaoranej powierzchni jeszcze w tym samym sezonie wegetacyjnym. Pozostawienie zaoranego pola 

na zimę niesie dziś za sobą ryzyko utraty wilgoci w czasie bezśnieżnych i wietrznych zim i wiosen, powodując 

zamiecie piaskowe będące efektem erozji wietrznej gleb. Wobec zmiany przebiegu warunków pogodowych zimą, 

orka „ziębla” straciła swoje największe atuty, którymi było strukturotwórcze działanie mrozu i magazynowanie wody 

zimowej. W obecnych realiach na znaczeniu przybrały działania mające na celu ochronę gleb przez erozją wietrzną 

oraz uprawki powodujące jak najmniejsze straty wody. W te wymagania doskonale wpisuje się technologia uprawy 
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strip-till, gdzie uprawia się tylko pasy gleby w których wysiewane są rośliny, a nienaruszona zostaje przeważająca 

część pola w międzyrzędziach pokryta resztkami lub roślinami okrywowymi. 

Czy uprawiać ściernisko po kukurydzy? 

Uproszczenia w uprawie nie oznaczają całkowitej rezygnacji z wykonywania zabiegów agrotechnicznych poza 

siewem. Pole po zbiorze kukurydzy nie powinno absolutnie być pozostawione bez ingerencji przez zimę! Orka nie jest 

jedynym zabiegiem jaki można wykonać po zbiorze kukurydzy. Roślina ta zostawia po sobie bardzo duże ilości materii 

organicznej, która wymaga kontaktu z glebą, aby ulec sprawnemu procesowi mineralizacji. W tym celu można płytko 

wymieszać je z glebą za pomocą np. brony talerzowej. Duża ilość biomasy sprawia, że po takim zabiegu pole wciąż 

będzie okryte sporą częścią resztek, chroniąc przed erozją, ale wciąż mając kontakt z bakteriami glebowymi 

prowadzącymi rozkład. Bardzo dobrym zabiegiem jest także mulczowanie, które rozdrabniając słomę i ściernisko 

kukurydziane znacznie przyspiesza jej rozkład. Mulczowanie jest także zabiegiem chroniącym przed rozwojem 

groźnego szkodnika kukurydzy jakim jest Omacnica Prosowianka. Młotki mulczera bardzo nisko koszą i rozdrabniają 

ściernisko i łodygi kukurydzy, w których zimują larwy Omacnicy. Jest to największe siedlisko i rezerwuar szkodnika, 

skąd migrowałby na nowe zasiewy kukurydzy w kolejnym roku. Dlatego między innymi tak ważne jest wykonanie 

jakiejkolwiek płytkiej uprawy gleby po zakończonych żniwach kukurydzianych. 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: zawirowania niewidoczne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 02.11.2022 |  

Zawirowania na giełdzie Matif w Paryżu nie wstrząsnęły cennikami w krajowych 

skupach ziarna. Stawki za zboże pozostały na poziomie z poniedziałku. Jedynie rzepak 

odnotował zauważalną podwyżkę, zyskując w tym czasie ok. 16 zł/t.  

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

02.11.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

Zamknij > 
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Susze w uprawach kosztują Polskę miliardy złotych rocznie  
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 02.11.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Nawet 6,5 mld zł może wynosić wartość plonów, które tracimy przeciętnie co roku w 

wyniku susz. Największe straty odnotowano w woj. wielkopolskim - wynika z raportu 

Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Gospodarcze koszty suszy dla polskiego rolnictwa". 

Według PIE w najtrudniejszych pod względem warunków pogodowych okresach 

traciliśmy nawet ponad 50 proc. plonów. Przy lepszym nawodnieniu pól, plony zbóż 

mogłyby być większe o 20 proc., a roślin bulwiastych nawet o 30 proc. 

Eksperci Instytutu zwrócili uwagę, że widoczne są również negatywne skutki ocieplenia 

klimatu. Przez wahania temperatur tracimy średniorocznie 7 proc. plonów, a co 

najmniej 14 proc. będziemy tracili, jeśli średnia temperatura wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza. 

"W naszym raporcie dokonaliśmy oszacowania kosztów spadku plonów rolnych, który można powiązać z suszami. 

Przeciętna roczna suma strat w trzech kategoriach upraw (bulwiaste, zboża, oleiste) w zależności od zastosowanego 

wskaźnika wynosi od ok. 3,9 mld zł do nawet 6,5 mld zł (według przeciętnych cen bieżących w skupach w danym 

województwie)" - poinformował PIE. 

Zaznaczono, że przedstawione szacunki ograniczają się do upraw rolnych, nie obejmują całości szkód 

środowiskowych i gospodarczych wyrządzanych przez susze. 

- Wzrost temperatur wynikający ze zmian klimatu spowoduje zintensyfikowanie problemów, zwiększy parowanie i 

częstotliwość skrajnych zjawisk pogodowych. Konieczne są zatem działania adaptacyjne, m.in. odpowiednie 

zarządzanie zasobami wody, jak również dobór upraw - zwrócił uwagę Szymon Ogórek, analityk z zespołu strategii w 

PIE. 

Straty związane z suszami rozłożone są nierównomiernie. Przeciętnie największe straty odnotowano w 

województwie wielkopolskim, a najmniejsze w warmińsko-mazurskim. Zdaniem ekspertów PIE nie jest to 

zaskakujące. 

Wielkopolska jest obszarowo duża i ma znaczny areał upraw, a jednocześnie jest to województwo bardzo suche 

według zastosowanych zmiennych ekologicznych. Z kolei warmińsko-mazurskie, biorąc pod uwagę obie zastosowane 

miary, jest województwem bardzo wilgotnym. 

- Susze kosztują Polskę miliardy złotych rocznie, a postępujące zmiany klimatu tylko zwiększą straty. Oprócz wysokich 

cen żywności mamy do czynienia z coroczną katastrofą ekologiczną w znacznej części kraju. Działania proretencyjne i 

konserwujące wodę mogą nie tylko zmniejszyć straty w plonach, ale są również ściśle powiązane z ochroną przyrody, 

zwłaszcza lasów, mokradeł i rzek - skomentował Jan Markiewicz, analityk z zespołu Gospodarki Światowej. 

Dodał, że wszystkie opracowania na ten temat są zgodne - inwestycje w zapobieganie suszom się zwracają. Myślenie, 

że susze dotykają tylko krajów o gorącym klimacie jest błędne. Już teraz płacimy za nie w sklepie, w rachunkach za 

wodę i w bioróżnorodności środowiska naturalnego - zaznaczył ekspert. 

Zamknij > 
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Niemal wszyscy rolnicy pożyczają maszyny. Jakie najczęściej?  
Agropolska.pl | Autor : PAP, (EM) | 02.11.2022 | Fot. RPT 

Rolnicy szukają najbardziej efektywnych metod zwiększania wydajności plonów. W 

pierwszej kolejności wybór pada na wynajem maszyn - wynika z najnowszego raportu 

Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) pt. "MŚP wynajmują czy kupują? Pod 

lupą". 

94 proc. rolników pożycza sprzęt konieczny do codziennego prowadzenia gospodarstwa 

od innych rolników, wyspecjalizowanych firm lub dealerów. Taki sam odsetek 

zapytanych planuje korzystać z wynajmu w perspektywie 3 lat. Najczęściej 

przedstawiciele sektora agro pożyczają kombajny, ciągniki i rozsiewacze. 

- Przedsiębiorstwo rolne dąży do tego, aby być maksymalnie wydajnym, precyzyjnym i nowoczesnym. W tym celu co 

czwarte korzysta z zaawansowanych technologicznie maszyn poprawiających ekonomikę produkcji, a zdecydowana 

większość (aż 83 proc.) stawia na wynajem jako najlepszą metodę optymalizacji kosztów - informuje Wojciech 

Przybył, członek zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego. 

Z raportu EFL "MŚP wynajmują czy kupują? Pod lupą" wynika, że większość przedstawicieli branży rolnej uważa swoją 

sytuację finansową za dobrą lub stabilną (odpowiednio 33 proc. i 44 proc. wskazań). Niemal co czwarty zapytany 

określa ją jednak jako ciężką lub bardzo ciężką (odpowiednio 19 proc. i 4 proc.). 

W kontekście pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie oraz galopującej inflacji, największą bolączką są rosnące ceny. 

Wśród pięciu największych wyzwań w produkcji rolnej aż cztery dotyczą właśnie cen. 86 proc. rolników wskazało na 

wzrost ceny nawozów, 76 proc. na rosnące koszty pracy, 67 proc. na brak dostępności maszyn, 59 proc. na większe 

koszty serwisu, a 34 proc. na podniesienie cen maszyn. 

Aby produkcja rolna była nadal opłacalna, firmy szukają metod zwiększania wydajności płodów rolnych. Najczęściej 

stosowaną metodą deklarowaną przez 83 proc. odpowiadających jest korzystanie z wynajmu sprzętu w celu 

optymalizacji kosztów. Rozwiązaniem stosowanym przez 73 proc. rolników jest optymalizacja kosztów maszyn i 

urządzeń oparta na koszcie całkowitym użytkowania, a 26 proc. firm wykorzystuje nowoczesne sprzęty, poprawiające 

ekonomikę produkcji. 

Polscy rolnicy mają średnio 15 maszyn. 55 proc. z nich posiada w gospodarstwie od 10 do 15 maszyn, 37 proc. - od 16 

do 20, a pozostali zarządzają większą flotą urządzeń. Rolnicy mierzą się z wieloma problemami związanymi z 

maszynami, najistotniejsze z nich to: niska wydajność (68 proc.) i duża liczba maszyn potrzebna do uprawy (64 proc.), 

brak miejsca do przechowywania (64 proc.), a także koszty związane z ich naprawami (63 proc.) i przestojami (62 

proc.). 

Leasing i wynajem to zdecydowanie najczęstsze sposoby finansowania  zakupu maszyn rolniczych. I to zarówno 

obecnie, jak i w perspektywie najbliższych 3 lat. Niemal wszyscy rolnicy leasingują sprzęt (99 proc. dziś i 98 proc. w 

perspektywie 3 lat) lub go wynajmują (94 proc. i 94 proc.). Co trzecia firma kupuje sprzęt rolniczy za gotówkę (35 

proc. wskazań). 

- 7 na 10 rolników wynajmuje maszynę od innego rolnika, 6 na 10 od wyspecjalizowanej firmy, a 13 proc. od 

dealerów sprzedających sprzęt rolniczy. Najpopularniejszą formą najmu maszyn rolniczych jest wynajem 

krótkoterminowy - na maksymalnie 30 dni (94 proc. wskazań). Tylko 6 proc. rolników korzysta z wynajmu 

średnioterminowego - od 1 do 24 miesięcy - wylicza Wojciech Przybył. 

Kombajn to maszyna rolnicza, której wynajem jest najczęstszy, a także najczęściej rozważany (odpowiednio 72 proc. i 

62 proc.). Stosunkowo często wynajmowanymi maszynami są także: ciągnik (wynajmowany przynajmniej raz przez 

50 proc. rolników), rozsiewacz (46 proc.), opryskiwacz (31 proc.) i owijarka (28 proc.). 
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Ulgi i umorzenia w KRUS. Wiedza na trudne czasy 
Agropolska.pl | Autor : KRUS (DK) | 31.10.2022 | Fot.  KRUS 

W rolnictwie nietrudno popaść w kłopoty finansowe. A trzeba m.in. regularnie płacić 

składki na ubezpieczenie. Co można zrobić w przypadku trudności z płatnościami lub 

zadłużenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? 

Z faktu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników wynika konieczność opłacania 

miesięcznych składek, a zaniechanie regulowania należności w określonym, 

ustawowym terminie płatności (do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału), 

bądź zapłacenie ich w niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru składek o 

odsetki naliczane za każdy dzień zwłoki. 

"Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat składek 

w terminie, lub z tytułu nieopłaconych w terminie składek powstało zadłużenie, może zwrócić się do najbliżej 

placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS, w której pod lega ubezpieczeniu, z wnioskiem o zastosowanie 

ulgi w spłacie" - wskazuje Kasa. 

Ulgi może udzielić w formie: 

• odroczenia terminu płatności bieżącej składki 

• rozłożenia zadłużenia na raty 

• zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat 

"Ponadto płatnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie całości lub części zadłużenia" - dodaje KRUS. 

W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, prezes Kasy lub upoważniony przez niego 

pracownik może bowiem umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego należności w 

wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych sytuacji, które 

były niezależne od sposobu postępowania dłużnika. Przy czym nie oznacza to, że każde podanie musi być 

rozpatrzone pozytywnie. Od podjętych w kwestii umorzeń rozstrzygnięć, które mają charakter uznaniowy, nie 

przysługuje ponadto odwołanie do sądu powszechnego.  Do tego trzeba pamiętać, że KRUS zobowiązana jest także 

stosować przepisy prawa unijnego w odniesieniu do pomocy publicznej w rolnictwie. 

Udzielane ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne 

oraz ich umarzanie stanowią pomoc publiczną w rozumieniu Ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej. Jak podkreśla Kasa, zgodnie z przepisami ustawy, osoby ubiegające się o 

udzielenie pomocy publicznej w rolnictwie wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy są zobowiązane do 

przedstawienia: 

w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie 

• informacji wymienionych w "Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" (druk tutaj) 

• wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis 

otrzymanych w roku, w którym ktoś ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych 

albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie (druk tutaj) 

w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną w rolnictwie w ramach programów pomocowych 

• informacji wymienionych w "Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w 

rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" albo oświadczenia o 

nieotrzymaniu takiej pomocy 
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Unijne zbiory kukurydzy będą najniższe od 15 lat  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.11.2022 |  

Komisja Europejska w swojej prognozie z końcówki października ponownie obniżyła 

swoje oczekiwania co do tegorocznych zbiorów kukurydzy w Unii Europejskiej. 

Ostatnie szacunki opiewają na tylko 55,1 mln ton (-24,7% r/r), w porównaniu do 55,7 

mln ton oczekiwanych miesiąc wcześniej. Jeśli prognozy się sprawdzą, to zbiory unijnej 

kukurydzy będą najniższe od 2007 roku, kiedy to zbiory nie przekroczyły 50 mln ton (dla 

dzisiejszej UE-27). 

Za pogarszające się perspektywy unijnej produkcji odpowiada sucha i gorąca pogoda, 

która najbardziej dała się we znaki krajom południa Europy, ale też francuskim 

rolnikom. W efekcie Francja - największy unijny producent kukurydzy - odnotuje 26% spadek zbiorów w tym roku do 

tylko 11,4 mln ton. 

Zbiory wszystkich zbóż w UE: 

W swoim najnowszym raporcie Komisja Europejska oczekuje, że całkowita produkcja zbóż w UE wyniesie w tym roku 

272,61 mln ton, czyli będzie o 7,5% mniejsza niż w sezonie 2021/22. 

W stosunku do prognoz sprzed miesiąca, korekta w górę produkcji pszenicy miękkiej (+0,15 mln ton) i jęczmienia 

(+0,11 mln ton) została z nawiązką zniwelowana przez cięcie oczekiwanych zbiorów kukurydzy (-0,64 mln ton) i owsa 

(-0,13 mln ton). 

W skali roku spadną zbiory wszystkich zbóż z wyjątkiem owsa (+1,2% r/r) i jęczmienia (+0,24% r/r). Jednocześnie 

tegoroczne zbiory powinny być o 5,2% poniżej średniej 5-letniej. 

Spadek produkcji jest głównie konsekwencją gorszego plonowania (-23% w przypadku kukurydzy) w związku z gorącą 

i suchą pogodą w dużej części Europy. 

Areał upraw zbożowych pod tegoroczne zbiory jest o 1,2% mniejszy niż rok temu i o 1,1% poniżej średniej 5-letniej. 

Aktualnie zbiory pszenicy miękkiej szacowane są na 128,19 mln ton, czyli o 1,5% mniej niż rok temu, ale 1,9% 

powyżej średniej. 

Druga co do wielkości uprawa unijna - kukurydza zmniejszy się o 24,7% - r/r, do tylko 55,10 mln ton. 

Tegoroczne zbiory jęczmienia oceniane są na 52,01 mln ton, czyli o skromne 0,2% powyżej ubiegłego roku. 

Źródło: Andrzej Bąk - eWGT (na podst. danych KE) 
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Zmiana decyzji Moskwy w sprawie korytarzy zbożowych spowodowała spadek notowań 

kontraktów zbożowych w środę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.11.2022 |  

Rosja wycofała się z porozumienia zbożowego w minioną sobotę, wywołując 

gwałtowne wzrosty notowań zbóż na światowych giełdach. Co prawda statki nadal 

opuszczały ukraińskie porty nad Morzem Czarnym, ale zagrożenie zakłóceń w eksporcie 

było bardzo duże. W środę nastąpiła zmiana decyzji Rosji pod wpływem skutecznych 

negocjacji prezydenta Turcji i przedstawicieli ONZ. 

W środowym oświadczeniu rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że dzięki 

zaangażowaniu ONZ i Turcji udało się uzyskać od Ukrainy pisemne gwarancje, że nie 

wykorzysta korytarza humanitarnego, ani ukraińskich portów do prowadzenia operacji 

wojskowych przeciwko Rosji. 

Efektem tej decyzji są bardzo duże przeceny kontraktów na zboża (zwłaszcza pszenicę) po obu stronach Atlantyku i 

powrót (większości kontraktów) do poziomów z ubiegłego tygodnia. 

Możliwe są dalsze przeceny, ponieważ mocno wzrosło prawdopodobieństwo przedłużenia umowy zbożowej na 

kolejne miesiące. 

 

 

 Źródło: Andrzej Bąk, e-WGT 
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Rolnicy otrzymali już 8,5 mld złotych w ramach dopłat bezpośrednich i obszarowych  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.11.2022 |  

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

bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 2 listopada wykonane 

zostały przelewy na kwotę prawie 8,5 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 2 listopada 2022 r. w ramach zaliczek prawie 

844 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ponad 7,24 mld zł, 

natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta prawie 618,5 tys. gospodarzy przelano 

prawie 1,25 mld 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 z PROW – 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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Rolnicy nie chcą sprzedawać ziarna 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 03.11.2022 | Fot. RPT 

Wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, słabsze niż przed rokiem plony 

kukurydzy, niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji w Ukrainie, a także posiadana 

baza magazynowa zniechęcają wielu rolników do sprzedaży ziarna - informuje Izba 

Zbożowo-Paszowa. 

Według Izby ziarna w kraju jest dużo, ale nadal zalega w magazynach u rolników, którzy 

w większości przypadków nie są zainteresowani sprzedażą po cenach oferowanych 

przez kupujących. 

"Być może nieco więcej ofert sprzedaży ziarna pojawi się w listopadzie, wraz  ze 

zbliżającą się zimą i końcem roku. Na gwałtowny wzrost ofert sprzedaży zbóż jednak trudno liczyć. Obecnie 

przedmiotem obrotów jest głównie kukurydza. Tegoroczne zbiory są jednak późne oraz mokre mocno  zróżnicowane 

regionalnie. Nawracające opady utrudniają zbieranie ziarna z pól. Oceniamy, iż kukurydzę w kraju dotychczas 

zebrano z około połowy areału" - napisano w newsletterze Izby. 

Największe zaawansowanie żniw notuje się na zachodzie i północnym-zachodzie kraju, gdzie kukurydzę dotychczas 

zebrano z ponad 70 proc. powierzchni. Eksperci zaznaczają, że z informacji płynących z terenu wynika, że plony są 

niższe niż przed rokiem - średni oceniany jest na 8-12 t/ha mokrego ziarna. 

Ceny oferowane nadal rosną. Pod koniec października, stawka kukurydzy mokrej (30 proc. wilgotności) kształtują się 

na poziomie 850 do 1020 zł/t. Najwyższe ceny notuje się na zachodzie kraju, gdzie osiągane plony są słabsze od 

spodziewanych i tym samym podaż ziarna jest ograniczona. 

W zależności od regionu kraju, pod koniec października, pszenica konsumpcyjna z dostawą kosztowała - 1550-1620 

zł/t; pszenica paszowa - 1500-1580 zł/t, żyto konsumpcyjne - 1150-1300 zł/t, żyto paszowe - 1100-1200 zł/t, jęczmień 

paszowy - 1250-1350 zł/t, pszenżyto - 1350-1420 zł/t, owies paszowy - 1100-1300 zł/t, kukurydza sucha - 1370-1500 

zł/t; rzepak - 2850-3000 zł/t. 

Zdaniem Izby w październiku eksport pszenicy przez porty będzie wyższy od spodziewanego i wyraźnie przekroczy 

200 tys. ton. Wywożona jest głównie kukurydza. Ceny ziarna kształtują się na podobnym poziomie jak wewnątrz 

kraju. 

Eksport zbóż na kołach do krajów ościennych jest ograniczony. "Odbiorcy z Niemiec, Czech i Węgier nie przejawiają 

dużego zainteresowania polską kukurydzą z dostawą na listopad i grudzień z racji zbyt wysokich cen żądanych przez 

polskich rolników, a co ważniejsze - dużej konkurencji ze strony Ukrainy" - informuje Izba. Kukurydza zza wschodniej 

granicy trafia także do Polski, ale w ograniczonych ilościach. 
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Wiemy, ile pieniędzy rząd zarezerwował na dopłaty do paliwa rolniczego 
Agropolska.pl | Autor : Michał Boroń  PAP, (EM) | 03.11.2022 | Fot. RPT 

Na dopłaty do paliwa rolniczego w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano ponad 

1,3 mld zł - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. 

Polityk brał udział w posiedzeniu sejmowej komisji finansów. Zapewnił, że trwają prace 

nad dalszym wsparciem rolników. - Jeśli będą już w takim wysokim stopniu 

zaawansowania, przekażemy państwu szczegóły - powiedział. 

W październiku ub.r. Sejm znowelizował ustawę o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa 

zwiększała limit paliwa ze 100 l do 110 l zużywanego na 1 ha upraw rolnych. 

Wzrósł też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) z 30 l do 40 l 

w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła. 

Jak informowano wówczas, podniesienie zwrotu akcyzy rolnikom miało kosztować budżet państwa w 2022 r. ponad 

160 mln zł i zwiększyć wydatki na ten cel do 1,3 mld zł. Nowe rozwiązania weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. 

Bartosik poinformował także o zamiarze zwiększenia liczby etatów w Inspekcji Weterynaryjnej o 1519 miejsc. Na ten 

cel zarezerwowano 149 mln zł. 
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Przepisy chronią papierowych rolników. RPO o wątpliwościach konstytucyjnych 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 03.11.2022 | Fot.  

Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich prosi ministra rolnictwa o stanowisko do 

przyjętej definicji aktywnego rolnika, zawartej w polskim Planie Strategicznym dla 

Wspólnej Polityki Rolnej. Powód? Budzi wątpliwości rolników. 

RPO w swoim wystąpieniu powołuje się na ocenę samorządu rolniczego, że przyjęta w 

polskim Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 definicja aktywnego rolnika 

nie wyklucza ze wsparcia osób, które nie prowadzą faktycznie działalności rolniczej. 

Dlatego koniecznym zdaniem samorządu branżowego jest doprecyzowanie w 

krajowych aktach wykonawczych tej definicji oraz wymogów stawianych beneficjentom 

- aby ograniczyć skalę wypłat płatności bezpośrednich dla osób, które nie prowadzą  działalności rolniczej. Zwłaszcza, 

że zgodnie z prawem UE dopłaty powinny trafiać do aktywnych gospodarzy, prowadzących rzeczywiście działalność 

rolniczą. 

Rzecznik zwraca uwagę, że w projekcie Planu Strategicznego WPR przesłanym do Komisji Europejskiej zapisano 

następującą definicję: rolnicy, którzy za poprzedni rok otrzymali płatności bezpośrednie w kwocie nieprzekraczającej 

5 tys. euro, będą automatycznie uznawani za aktywnych zawodowo. 

W przypadku zaś, gdy kwota płatności za poprzedni rok przekracza 5 tys. euro, rolnik będzie uznawany za aktywnego, 

jeżeli nie prowadzi żadnej z działalności (wymienionej na "negatywnej" liście), takiej jak: 

• administrowanie portami lotniczymi 

• administrowanie wodociągami 

• administrowanie trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi 

• świadczeniem usług przewozu kolejowego 

• świadczeniem usług w zakresie obrotu nieruchomościami 

"Projekt uwzględnia też wyjątki, w których rolnik może ubiegać się o dopłaty po przekroczeniu 5 tys. euro, mimo 

prowadzenia wyżej wymienionych działalności. Podnoszone publicznie wątpliwości dotyczą faktu, że takie 

rozwiązanie chroni interesy osób posiadających grunty, które działalności rolniczej nie prowadzą" - wskazuje RPO. 

W jego ocenie, taka sytuacja wywołuje wątpliwości w kontekście wartości konstytucyjnych. Stąd wniosek do Henryka 

Kowalczyka, ministra rolnictwa o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 
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Prof. Mrówczyński: Prowadzenie elektronicznej ewidencji środków ochrony roślin jest 

absurdem, na który nie jest gotowy przeciętny polski rolnik 
Farmer.pl | Autor : Anna Kobus | 03.11.2022 | Fot. AK 

Według rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów tzw. SUR, wejść ma 

w życie wymóg prowadzenia elektronicznej ewidencji środków ochrony. Ma on 

obowiązywać już za 2 lata. Czy Polski rolnik jest gotowy do jej prowadzenia? W jakim 

zakresie elektroniczna ewidencja będzie wykraczać poza znane dotychczas wymogi? 

Na Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie przy wielu okazjach w kuluarach 

dyskutowano na temat obowiązku wykonywania elektronicznej ewidencji środków 

ochrony roślin, który wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską projektu 

rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów tzw. SUR. Miałaby ona 

obowiązywać już za dwa lata. Wszyscy byli zgodni, że zakres ewidencjonowania danych, które rzekomo musiałby 

spisywać rolnik jest zbyt szeroki i stałby się dla niego dużym obciążeniem biurokratycznym. 

Wielu rolników prowadzi ewidencję już w formie elektronicznej , jednak wg. aktualnych przepisów robią to w 

obowiązującej nadal formie uproszczonej. Zdaniem prof. Marka Mrówczyńskiego z IOR-PIB w Poznaniu 

proponowane nowe wymogi i zakres spisywanych danych wykraczają znacznie poza znane dotychczas obowiązujące 

zasady. Jego zdaniem te szczegóły nie wnoszą nic do praktyki rolniczej. 

- Tylko około 100 tys. rolników jest gotowych, aby prowadzić elektroniczną ewidencję środków ochrony roślin. 

Zbieranie tak szczegółowych danych jest niepotrzebne - ocenia prof. Mrówczyński 

 - Przykładowo Unia Europejska chce, aby każdy rolnik czy ogrodnik wpisywał jaki numer danego preparatu został 

nadany przez ministra rolnictwa w Polsce w procesie rejestracyjnym. Uważam, że to jest to jest zbędne, bo nie 

można stosować preparatu innego niż z etykietą polską. A te dane łatwo kontrolujący urzędnik może sam sprawdzić 

– wylicza prof. Mrówczyński. 

Zdaniem eksperta to może stać się krótką droga do nałożenia na rolnika sankcji. Wystarczy, że pomyli się w 

spisywaniu danych lub nie dotrzyma terminów i może to pociągnąć za sobą określone konsekwencje… 

Link do pełnego artykułu 
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