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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 27 grudnia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 334,79  Średnia cena zł/t: 1 054,69  Średnia cena zł/t: 1 130,42  Średnia cena zł/t: 1 186,67  

MIN - MAX: 1 250,00 - 1 500,00  MIN - MAX: 990,00 - 1 180,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 560,00  MIN - MAX: 1 080,00 - 1 360,00  

    
    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 242,40  Średnia cena zł/t: 995,87  Średnia cena zł/t: 1 135,40  Średnia cena zł/t: 1 090,71  

MIN - MAX: 1 180,00 - 1 340,00  MIN - MAX: 890,00 - 1 120,00  MIN - MAX: 1 020,00 - 1 280,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 300,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 512,78  Średnia cena zł/t: 1 550,83  Średnia cena zł/t: 1 553,33  Średnia cena zł/t: 1 480,00  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 880,00  MIN - MAX: 1 280,00 - 1 765,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 740,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 518,65  Średnia cena zł/t: 1 118,75  Średnia cena zł/l: 2,77 Średnia cena zł/kg: 7,31 

MIN - MAX: 2 300,00 - 2 650,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 210,00  MIN - MAX: 2,58 – 2,93 MIN - MAX: 6,70 – 8,00 

    
    

MATF Pszenica  
311,75 €/t 

MATF Kukurydza  
296,00 €/t 

  

https://www.zmp.de/en/exchanges/matif-milling-wheat-no-2-price_future
https://www.zmp.de/en/exchanges/matif/matif-corn_future


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  4 

Rolnictwo precyzyjne – wiedza to zysk 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 20.12.2022 |  

Rolnictwo precyzyjne to przyszłość gospodarowania, które pomaga zaoszczędzić sporo 

pieniędzy, dzięki znajomości każdego skrawka naszego gruntu i umiejętnemu 

wykorzystywaniu tej wiedzy. Pozwala na to wykorzystanie dostępnych danych 

satelitarnych i wdrożenie działań poprawiających efektywność. Od czego więc zacząć, 

jeśli jeszcze nigdy nie miało się z tym do czynienia? Czytaj dalej… 

 

 

Pomagajmy Ukraińcom, nie oligarchom. To już nie są przelewki  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.12.2022 | 

Trwa protest rolników w Hrubieszowie. Manifestujący sprzeciwiają się niegranicznemu 

napływowi zboża z Ukrainy, które wjeżdża na terytorium Polski pod szyldem zboża 

technicznego, czyli takiego, które nie powinno być wykorzystywane w celach 

przemysłowych. Według rolników tego typu ziarno trafia do skupów na terenie kraju, a 

następnie jest dystrybuowane m.in. jako zboże paszowe. To powoduje, że ceny na 

rynku skupu zbóż ciągle spadają, a co więcej, rolnicy nie mają gdzie sprzedać swoich 

płodów rolnych. Czytaj dalej… 

 

Kampol-Fruit chce pozbawić rolników 50% zapłaty za dostarczone owoce. Banki i ZUS 

odzyskają całość środków 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.12.2022 |Fot. Agrestt (Twitter) 

 

- Rolnicy od kilku miesięcy czekają na zapłatę za towar dostarczony do zakładów 

przetwórczych w Milejowie i Rykach prowadzonych przez spółkę Kampol-Fruit. Teraz 

firma weszła w proces restrukturyzacji i proponuje, że pieniądze odda, ale tylko w 

połowie. Dla niektórych to utrata kilkuset tysięcy złotych – informuje portal 

tubalecznej.pl. Czytaj dalej… 

 

Matif: Rzepak najtańszy od stycznia br. Pszenica poniżej 300 EUR/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.12.2022 | 

- W Paryżu lutowa seria rzepaku zbliżyła się w poniedziałek do 550 EUR/t, kończąc 

dzień na poziomie 556,75 EUR/t - są to poziomy najniższe od początku stycznia tego 

roku. Marcowe serie kukurydzy i pszenicy zamknęły dzień na symbolicznym plusie, 

pozostając w pobliżu swoich wielomiesięcznych minimów – informuje Andrzej Bąk z 

Warszawskiej Giełdy Towarowej. Czytaj dalej… 
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Dzisiaj rolnicy zablokują Hrubieszów. Protest przeciwko „dzikiemu” importowi zbóż i 

rzepaku z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.12.2022 | 

Dwa główne wjazdy do Hrubieszowa, od Zamościa i Chełma, zostaną dzisiaj 

zablokowane przez ciągniki rolnicze. Wszystko w ramach protestu przeciwko 

niekontrolowanemu napływowi zboża z Ukrainy. Dzisiaj (20 grudnia) w Hrubieszowie 

odbędzie się protest rolników z czterech powiatów województwa lubelskiego: 

zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i chełmskiego. W ten sposób chcą oni 

wyrazić swój sprzeciw wobec niekontrolowanemu napływowi zboża z Ukrainy. Całość 

organizuje Zamojskie Towarzystwo Rolnicze. Czytaj dalej… 

 

Sposoby na pozyskanie gotówki na inwestycje w rolnictwie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.12.2022 | 

Artykuł sponsorowany: W rolnictwie, jak w każdym biznesie, są chwilę gdzie zachodzi 

potrzeba na pozyskanie funduszy na modernizację gospodarstwa lub wymianę maszyn 

rolniczych. Co w takim wypadku? Jak szybko pozyskać fundusze na to, by zakupić 

niezbędny sprzęt rolniczy? Jednym ze sposobów jest kredyt. To rozwiązanie ma jednak 

wady w postaci formalności. Trzeba mieć również zdolność kredytową aby w taki 

sposób sfinansować zakup maszyn rolniczych. Do tego czas oczekiwania nie zawsze jest 

tak szybki, jak byśmy tego oczekiwali. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: nie widać końca obniżek 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 21.12.2022 | 

Niekontrolowany napływ taniego zboża z Ukrainy oraz spadające ceny na giełdach 

światowych powodują, że na rodzimym rynku skupu ziarna kontynuowane są spadki 

cen. Co więcej, rolnicy mają spore kłopoty ze sprzedażą swoich produktów. Dzisiaj w 

naszym zestawieniu liderem obniżek jest jęczmień konsumpcyjny, którego średnia 

wycena w odstępie dwóch dni spadła o blisko 22 zł/t. Nadal w dół idzie średnia stawka 

za rzepak (-21,07 zł/t). Proponowane ceny za mokrą kukurydzę oscylują w granicach 

600-800 zł/t. Czytaj dalej… 

 

Zboże techniczne z Ukrainy dotarło do Wielkopolski  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.12.2022 | 

W ostatnim czasie do biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotarły sygnały od rolników z 

terenu województwa, głównie z powiatu konińskiego, o nieuczciwych praktykach 

stosowanych przez jedną z firm skupujących zboże. Jak wskazują rolnicy, do wskazanej 

firmy wjechały samochody ciężarowe, które przewoziły zboże z Ukrainy w  tzw. „big 

bagach” i najprawdopodobniej było to zboże techniczne. Nie byłoby w tym nic 

nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż to zboże trafiło bezpośrednio do firmowych silosów.  

Czytaj dalej… 
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Henryk Kowalczyk: Rozumiem obawy rolników, ale mamy obowiązki wobec Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.12.2022 | 

Podczas wczorajszej konferencji prasowej wicepremier i minister rolnictwa Henryk 

Kowalczyk oświadczył, że rozumie lęki rolników w kontekście przywozu zboża z Ukrainy. 

- Ale musimy pamiętać, że mamy pewne obowiązki wobec Ukrainy, obowiązki 

pomocowe – powiedział wicepremier. W czasie wtorkowej (20 grudnia) konferencji 

prasowej Kowalczyk został zapytany, jak odniesie się do zapowiadanego strajku 

rolniczej Solidarności, który dotyczy niekontrolowanego napływu zbóż z Ukrainy i czy 

przed 17 stycznia planowane są rozmowy, "aby załagodzić sytuację". Czytaj dalej… 

 

Co trzeba zmienić w projekcie rozporządzenia o redukcji stosowania środków ochrony 

roślin 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 21.12. 2022 | Fot. IOR 

Na początku tego tygodnia została przyjęta przez Komisję Europejską decyzja Rady Unii 

Europejskiej, która wzywa do przeprowadzenia analizy skutków planowanego projektu 

rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (SUR). Prof. Marek 

Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB mówi głośno, co należy w nim zmienić. Jak 

już pisaliśmy na farmer.pl udało się zobligować KE do przeprowadzenia analizy skutków 

wprowadzenia SUR, która ma uwzględniać konsekwencje m.in. zbrojnej napaści Rosji na 

Ukrainę i kryzysu energetycznego. Czytaj dalej… 

 

Kowalczyk: jest już gotowy mechanizm łagodzący skutki przywozu zboża z Ukrainy 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 20.12.2022 | Fot. PAP/Andrzej Lange 

Henryk Kowalczyk zapowiada, że już w tym tygodniu zostanie wdrożony mechanizm 

łagodzący skutki przywozu zboża z Ukrainy. Dzięki niemu ustaną wszelkie powody 

planowanych protestów rolniczych. Wicepremier Henryk Kowalczyk został zapytany na 

dzisiejszej konferencji prasowej o zaplanowany po Nowym Roku strajk rolniczej 

Solidarności. Czytaj dalej… 

 

 

Co z cenami zbóż, gdy na rynku panuje zastój i brak popytu?  
Farmer.pl | Autor : PAP | 20.12.2022 | Fot. Shutterstock 

W handlu ziarnem panuje zastój, który nie wynika jedynie ze zbliżającego się okresu 

świątecznego, ale przede wszystkim z wyraźnie ograniczonego popytu na ziarno - 

informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Wielu przetwórców już wcześniej nabyło ziarno zbóż 

na okres przed- i poświąteczny. Obecnie rynek sprzedającego przerodził się w rynek 

kupującego I to ci ostatni dyktują warunki zakupu zbóż.  W połowie grudnia za pszenicę 

konsumpcyjną oferowano od 1350 do 1400 zł/t. Zapotrzebowanie na zboża jest mocno 

ograniczone, zarówno ze strony przetwórców, firm handlowych i eksporterów. Czytaj 

dalej… 
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Zawieszone jest cło do UE na mocznik i amoniak z krajów trzecich  
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 22.12.2022 | Fot. Shutterstock 

W piątek 16 grudnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie 

zawieszające czasowo cła na mocznik i amoniak. Niezadowoleni z tego faktu są 

przedstawiciele europejskich producentów nawozów. Co na to rolnicy? Jak informuje 

organizacja producencka Fertilizers Europe przemysł nawozowy wyraża ubolewanie z 

powodu decyzji Rady UE o tymczasowym zawieszenia ceł na mocznik i amoniak. Czytaj 

dalej… 

 

 

Dlaczego rozwiązania biologiczne będą przyszłością ochrony? Kierunek Innowacja 
Farmer.pl | Autor : Anna Kobus | 22.12.2022 |  Fot. AK 

Zmiana klimatu a także zmiany legislacyjne Unii Europejskiej wymuszają na firmach 

fitofarmaceutycznych kreowanie nowej wizji rolnictwa i przyszłości ochrony roślin. Na 

cito potrzebne są rozwiązania. Farmer rusza z cyklem konferencji: Kierunek Innowacja. 

W roku 2023 jesteśmy obecni w 4 lokalizacjach: - Barczyzna (woj. wielkopolskie) - 10 

stycznia 2023, - Ślęza gm. Kobierzyce (woj. dolnośląskie) - 12 stycznia 2023, - Gniew 

(woj. pomorskie) - 15 lutego 2023, - Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie) - 22 lutego 

2023. Czytaj dalej… 

 

Konferencje regionalne Farmera: Kredyty węglowe - o czym trzeba wiedzieć? 
Farmer.pl | Autor : Julia Śmigielska-Siarkowska | 21.12.2022 | Fot. JŚ-S 

Rolnictwo węglowe i sekwestracja węgla w glebach z tematów-ciekawostek jedynie dla 

wtajemniczonych stały się jednym z głównych wątków nowej polityki rolnej UE. Pytania 

piętrzą się m.in. w kwestii kredytów węglowych - odpowiemy na nie podczas 

konferencji regionalnych Farmera.  Unia Europejska za jeden z najważniejszych 

kierunków swoich działań obrała ratowanie klimatu - i mobilizuje do niego rolników. 

Doskonałym przykładem z rodzimego podwórka jest choćby ekoschemat "Rolnictwo 

węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi". Czytaj dalej… 

 

Co dalej z punktami dystrybucyjnymi nawozów Krajowej Grupy Spożywczej?  
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 21.12.2022 | fot. farmer.pl 

W połowie listopada informowaliśmy, że Krajowa Grupa Spożywcza uruchomiła 9 

punktów dystrybucji nawozów. Niedawno pojawiły się informacje, że wkrótce takich 

punktów ma być aż 200. O szczegóły zapytaliśmy rzecznika prasowego KGS.  Krajowa 

Grupa Spożywcza jest autoryzowanym dystrybutorem Grupy Azoty i Anwil SA. W 

założeniu ten ruch miał zapewnić rolnikom dostęp do tanich nawozów. W praktyce na 

uprzywilejowanej pozycji są plantatorzy buraka cukrowego, współpracujący z KGS, a 

ceny są nieznacznie poniżej średnich rynkowych. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Rolnictwo precyzyjne – wiedza to zysk 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 20.12.2022 |  

Rolnictwo precyzyjne to przyszłość gospodarowania, które pomaga zaoszczędzić sporo 

pieniędzy, dzięki znajomości każdego skrawka naszego gruntu i umiejętnemu 

wykorzystywaniu tej wiedzy. Pozwala na to wykorzystanie dostępnych danych 

satelitarnych i wdrożenie działań poprawiających efektywność. Od czego więc zacząć, 

jeśli jeszcze nigdy nie miało się z tym do czynienia? 

GPS to dopiero początek 

Bardzo często dane pole było postrzegane i traktowane jako jednorodna gleba, z 

podobnymi warunkami. Choć znane i widoczne były gołym okiem różnice w obrębie 

gruntu w składzie granulometrycznym czy zdolności do utrzymywania wilgoci, a w konsekwencji różnego rozwoju 

roślin, to przez brak narzędzi i możliwości, wszelkie zabiegi wykonywało się z wcześniej ustaloną jedną dawką, czy 

normą wysiewu na całe pole. Ogromny postęp techniki, którego jesteśmy świadkiem pozwala na ciągłe podnoszenie 

efektywności prac. Pierwszym krokiem ku rewolucji w rolnictwie precyzyjnym było wykorzystanie sygnału GPS z 

korekcją RTK do prowadzenia równoległego maszyn z dokładnością do kilku centymetrów. Dane o położeniu ciągnika 

przechwytywane są przez anteny, a następnie system zintegrowany z systemem jezdnym pozwala utrzymywać 

zadany tor maszyny. Dzięki temu prace agrotechniczne stały się łatwiejsze dla operatorów, a jakość tych zabiegów 

wzrosła przez brak nakładów i omijaków. 

Kolejnym krokiem do podniesienia wydajności było wykorzystanie sygnału GPS nie tylko do prowadzenia, ale również 

do sterowania poszczególnymi sekcjami roboczymi maszyn, np. opryskiwacza. W najbardziej zaawansowanych 

maszynach, każdy rozpylacz może zostać automatycznie odłączony, jeśli znajdzie się w zasięgu już opryskanego 

kawałka pola. 

Satelity widzą to, czego nie widzi oko 

Obecnie prowadzenie równoległe maszyn staje się standardem, a jego możliwości są zwiększane przez 

wykorzystywanie obrazów satelitarnych. Obróbka powszechnie dostępnych danych z międzynarodowej satelity 

Sentinel 2 jest obecnie narzędziem do pozyskiwania wielu cennych informacji o polu na którym uprawiamy rośliny. 

Kamery multispektralne w które wyposażone są satelity pozyskują informacje o ilości odbitych fal, obrazując przy 

tym różnice w wegetacji roślin w postaci wskaźnika NDVI. Pozwala to na wyznaczanie względnych różnic pomiędzy 

stanem roślin na jednym polu. Wydawać by się mogło, że z kosmosu nie da się zobaczyć więcej niż z bliskiej 

odległości. Jednak nowoczesny sprzęt „widzi” to czego ludzkie oko nie jest w stanie dostrzec. Pomiary 

podczerwonych fal elektromagnetycznych, które odbijają się od zielonych części roślin pozwalaj precyzyjnie określić 

ilość zgromadzonej biomasy, która powiązana jest z potencjałem produkcyjnym. Czy to rzeczywiście działa 

sprawdziliśmy w tym roku na jednym z pól. W tym celu skorzystaliśmy z serwisu oferującego między innymi 

wyznaczanie potencjału plonowania na podstawie map wegetacyjnych wygenerowanych w oparciu o dane 

satelitarne. Skonfrontowaliśmy je z mapami plonu uzyskanymi podczas omłotów kombajnem oferującym takie 

pomiary. Uzyskane mapy są zdumiewająco podobne, pomimo że dzieli je niemal ośmiotygodniowy odstęp czasu i 

rożne metody pomiaru. Mapa satelitarna ukazująca stan wegetacji z 26 czerwca przedstawia niemal te same różnice, 

jak ta z zobrazowanym plonem przez kombajn na końcu lipca. Tak precyzyjnie uwydatniane różnice przez satelity 

możemy generować nawet dla wcześniejszych lat, ponieważ dane historyczne są archiwizowane. 

Dostęp do archiwalnych obrazów pozwala na wyznaczanie potencjału produkcyjnego danego pola w oparciu o jeden 

rok lub nawet kilka lat wstecz. Aktualne dane, możemy wykorzystać do zmiennego wysiewu nawozów, bo przecież 

nie ma sensu dawać go tam, gdzie rośliny nie będą w stanie przekuć go na plon. Z drugiej strony tam, gdzie rośliny 
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mają większy potencjał możemy zaaplikować większą dawkę, aby zmaksymalizować zyski. Dane wieloletnie na temat 

potencjału plonowania możemy natomiast wykorzystać np. do tworzenia map zmiennego wysiewu nasion. Jeżeli 

dane miejsce na polu permanentnie ma gorszy potencjał, to wysiew jednakowej ilości materiału siewnego jak tam, 

gdzie plony są regularnie przyzwoite, mija się z celem. Pozwoli to na realne oszczędności na nasionach. W zależności 

od zmienności pola a tym samym różnic w ilości wysiewanego materiału kukurydzy można zaoszczędzić około 100 zł/ 

ha w porównaniu do standardowej stałej obsady na całości pola. Przeprowadzone doświadczenia pokazują także, że 

całkowity plon z pola jest nawet odrobinę wyższy, jeżeli na słabszych miejscach zastosujemy zmniejszony wysiew, 

ponieważ potencjał pojedynczej rośliny się zwiększa przez mniejszą konkurencję. Analogicznie możemy tworzyć 

mapy aplikacyjne, dedykowane zmiennemu wysiewowi nawozów, aby ograniczyć koszty na słabych stanowiskach, a 

zwiększyć plony na żyznych kawałkach. To przyniesie wymierne oszczędności na nawozie i poskutkuje zyskami z 

zwiększonych plonów. 

Jak wdrożyć rolnictwo precyzyjne u siebie w gospodarstwie? 

Rolnicy dysponujący nowoczesnymi technologiami będą budowali przewagę nad tymi, którzy z nich korzystać nie 

będą. Aby nie przegrać tej walki warto próbować wdrażać u siebie rozwiązania, które z jednej strony pozwolą na 

oszczędności, i jednocześnie zwiększą zyski przez optymalizację i precyzję zabiegów. Inwestycje, choć kosztowne, to 

w przypadku kilkudziesięciohektarowego gospodarstwa z pewnością się wrócą. Kluczowe jest wcześniejsze 

przeanalizowanie kosztów wdrożenia technologii i zestawienie ich z oszczędnościami i zyskami jakie przyniosą. Jeżeli 

bilans ten okaże się jednak ujemny i ze względu na zbyt małą powierzchnię gruntów gwarantujący zwrot zakupu 

systemu GPS z modułem RTK lub ciągnika w nie wyposażonego wraz z maszynami pozwalającymi na zmienny wysiew 

nawozów, siewnika precyzyjnego można pomyśleć nad skorzystaniem z usługi. Może okazać się bowiem, że 

użytkowanie własnego sprzętu, którym np. musimy wysiewać znacznie więcej nasion, aby uzyskać zakładaną obsadę, 

stworzy większe koszty niż wynajęcie siewnika precyzyjnego. Wówczas możemy tylko wykupić licencje programu lub 

dostęp do portalu oferującego monitorowanie map wegetacyjnych i tworzenie map aplikacyjnych własnych pól, co 

nie jest dużym kosztem. Mapy te posiadają ustandaryzowany typ plików, dlatego bez problemu możemy przekazać 

się usługodawcy na pendrive, aby mógł je zastosować podczas pracy na naszym polu. W tym wszystkim warto także 

korzystać z usług kombajnów wyposażonych w mapowanie plonu, aby monitorować, jak stosowane przez nas 

precyzyjne zabiegi wpływają na wydajność na poszczególnych fragmentach pola. 

Zamknij > 
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Pomagajmy Ukraińcom, nie oligarchom. To już nie są przelewki  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.12.2022 | 

Trwa protest rolników w Hrubieszowie. Manifestujący sprzeciwiają się niegranicznemu 

napływowi zboża z Ukrainy, które wjeżdża na terytorium Polski pod szyldem zboża 

technicznego, czyli takiego, które nie powinno być wykorzystywane w celach 

przemysłowych. Według rolników tego typu ziarno trafia do skupów na terenie kraju, a 

następnie jest dystrybuowane m.in. jako zboże paszowe. To powoduje, że ceny na 

rynku skupu zbóż ciągle spadają, a co więcej, rolnicy nie mają gdzie sprzedać swoich 

płodów rolnych. 

- To już nie są przelewki, bo jak tak dalej pójdzie, to problem nie będzie z tym zbożem, 

co jest dzisiaj u nas w gospodarstwach, ale problem może być nawet na przyszłe żniwa. Skala przywozu tego zboża 

jest naprawdę ogromna. Pamiętajmy, że to zboże nie jest własnością rolników z Ukrainy, ale oligarchów z Holandii, 

USA czy Arabii Saudyjskiej, którzy bez cła do nas sprowadzają to zboże – mówi Andrzej Waszczuk z Lubelszczyzny – 

działacz Agro Unii. 

Tu jest mnóstwo rolników, co pokazuje skalę problemu. To nie tylko problem tego regionu, a le całej Polski. Dzisiaj 

muszą się zjednoczyć wszyscy rolnicy, niezależnie od sympatii. Politykom udało się nas podzielić. Mamy być jedną 

wspólną siłą. Jeśli tak nie będzie, to niekontrolowany napływ zboża będzie się pogłębiał. My niedługo nie będziemy 

mieli gdzie sprzedać. Wszystkie skupy okoliczne, zwłaszcza na tym terenie gdzie teraz jesteśmy, czyli w Hrubieszowie, 

Tomaszowie Lubelskim czy na Zamojszczyźnie, zasypane są tanim ziarnem niewiadomego pochodzenia. Tak miało nie 

być. To ziarno powinno wyjechać. Politycy dalej nie widzą problemu, nie chcą pomóc i czekają nie wiadomo na co – 

dodaje Jarosław Miściur – również działacz Agro Unii. 

Zamknij > 
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Kampol-Fruit chce pozbawić rolników 50% zapłaty za dostarczone owoce. Banki i ZUS 

odzyskają całość środków 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.12.2022 |Fot. Agrestt (Twitter) 

 

- Rolnicy od kilku miesięcy czekają na zapłatę za towar dostarczony do zakładów 

przetwórczych w Milejowie i Rykach prowadzonych przez spółkę Kampol-Fruit. Teraz 

firma weszła w proces restrukturyzacji i proponuje, że pieniądze odda, ale tylko w 

połowie. Dla niektórych to utrata kilkuset tysięcy złotych – informuje portal 

tubalecznej.pl. 

- Sprawa dotyczy firmy przetwórczej Kampol-Fruit w Białej Rawskiej, która ma także 

swoje oddziały w województwie lubelskim. W 2020 r. przejęła przedsiębiorstwo Hortex 

w Rykach. Jej filia działa także w Milejowie w powiecie łęczyńskim. To właśnie tu swoje produkty dostarczali rolnicy, 

którzy teraz od kilku miesięcy nie mogą doprosić się zapłaty – czytamy w publikacji portalu Tuba Łęcznej. Kwoty jakie 

zakład zalega rolnikom są niebagatelne i dla jednego z poszkodowanych sięgają nawet 100 tys. zł. Jak zauważają 

protestujący, wcześniej zdarzały się płatności w poślizgach, ale ostatecznie dostawcy otrzymywali swoje pieniąd ze. 

- We wrześniu firma rozpoczęła proces restrukturyzacji. Z kolei rolnicy otrzymali pismo, z którego wynika, że firma 

każdemu wierzycielowi w ramach postępowania restrukturyzacyjnego proponuje układ: mogą liczyć jedynie na 

połowę sumy, wynikającej z niezapłaconych im faktur i to w 30 ratach. Spłata ma jednak ruszyć dopiero po 

zatwierdzeniu przez sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu przez wszystkich wierzycieli układu. Kampol 

- Friut w dokumencie prosi o dokonanie wyboru - czy zgadzają się na propozycję, czy nie. Rozstrzygnięcie głosowania 

ma nastąpić 29 grudnia. Z pisma wynika ponadto, że banki i ZUS mogą liczyć na zwrot 100 proc. zaległości – 

informuje tubalecznej.pl. 

Rolnicy dziwią się, że firma wciąż działa i przyjmuje towar. Z informacji, które do nich docierają, wynika, że obecnie 

faktury są regulowane na bieżąco. A starych faktur nie chcą regulować… Jak ustalił portal Tuba Łęcznej, 

poszkodowanych jest łącznie 100 osób. 

Jak podaje portal lublin112.pl, chłodnia w Rykach przez 45 lat należała do Hortexu. Kiedy ten został sprzedany 

brytyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu Mid Europa Partners, obiekt przy ul. Przemysłowej wystawiono na 

sprzedaż. Wywołało to zarówno zaskoczenie pracowników, gdyż przedsiębiorstwo nie przynosiło strat, jak też obawy 

o ich dalszy los. Chłodnia zatrudniała bowiem ponad 200 osób, z czego część związana z nią była od początku 

zawodowej kariery. W 2020 roku zakład kupiła go spółka Kampol-Fruit. 

- Nowy właściciel zapewniał, że żadne zwolnienia nie są przewidziane, podkreślał też, że zależy mu na rozwoju 

zakładu i zwiększeniu produkcji. Kampol-Fruit posiada swoje zakłady również w Milejowie, Białej Rawskiej i 

Nasielsku. Obecnie spółka boryka się z poważnymi problemami finansowymi, które mają być spowodowane 

drastycznym wzrostem kosztów produkcji. Ratunkiem na przetrwanie firmy ma być właśnie prowadzona 

restrukturyzacja - czytamy w publikacji portalu lublin112.pl.  

Zamknij > 
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Matif: Rzepak najtańszy od stycznia br. Pszenica poniżej 300 EUR/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.12.2022 | 

- W Paryżu lutowa seria rzepaku zbliżyła się w poniedziałek do 550 EUR/t, kończąc 

dzień na poziomie 556,75 EUR/t - są to poziomy najniższe od początku stycznia tego 

roku. Marcowe serie kukurydzy i pszenicy zamknęły dzień na symbolicznym plusie, 

pozostając w pobliżu swoich wielomiesięcznych minimów – informuje Andrzej Bąk z 

Warszawskiej Giełdy Towarowej. 

Weekendowe opady deszczu w Argentynie obniżyły notowania w Chicago. Bardzo 

potrzebne deszcze dotarły do Argentyny, co spowodowało spadek cen kukurydzy i soi 

w poniedziałek. Podczas trwającej u nas zimy to pogoda w Ameryce Południowej 

często wpływa na rynek. 

Utrzymujące się obawy związane z wysoką inflacją, rosnącymi stopami procentowymi i możliwą zbliżającą się recesją 

nadal negatywnie wpływają na rynki akcji i surowców pod koniec roku. 

Warto zauważyć, że o ile amerykańska pszenica i soja notowane są kilkanaście procent (kukurydza -5%) niżej niż 

przed wybuchem wojny na Ukrainie, to unijne kontrakty na zboża są ciągle droższe (o 4%-pszenica i o 6%-kukurydza) 

niż przed inwazją Rosji na Ukrainę. Jedynie rzepak stracił w tym czasie 25% (kanadyjska canola -18%). 

Zamknięcie poniedziałkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 19.12.2022: 

 

Zamknij > 
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Dzisiaj rolnicy zablokują Hrubieszów. Protest przeciwko „dzikiemu” importowi zbóż i 

rzepaku z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.12.2022 | 

Dwa główne wjazdy do Hrubieszowa, od Zamościa i Chełma, zostaną dzisiaj 

zablokowane przez ciągniki rolnicze. Wszystko w ramach protestu przeciwko 

niekontrolowanemu napływowi zboża z Ukrainy. 

Dzisiaj (20 grudnia) w Hrubieszowie odbędzie się protest rolników z czterech powiatów 

województwa lubelskiego: zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i 

chełmskiego. W ten sposób chcą oni wyrazić swój sprzeciw wobec niekontrolowanemu 

napływowi zboża z Ukrainy. Całość organizuje Zamojskie Towarzystwo Rolnicze. 

- Pikieta rozpocznie się o godzinie 10 w kilku częściach miasta. Na początek rolnicy 

wyjadą ciągnikami na obwodnicę Hrubieszowa, czyli drogę krajową nr 74. Z niewielką prędkością mają się poruszać 

od ronda z drogą wojewódzką nr 844 prowadzącą do Dołhobyczowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 850 w 

Alojzowie. Jednocześnie podobna sytuacja będzie występowała na drodze wojewódzkiej nr 844 stanowiącej w jazd do 

miasta od strony Chełma. Tam ciągniki przemieszczać się mają na odcinku od stacji paliw przy skrzyżowaniu z ul. 

Dziekanowską do ronda u zbiegu z ul. Dwernickiego. W południe uczestnicy protestu przejadą ciągnikami przez 

Hrubieszów na plac przy dawnym dworcu autobusowym. Tam zaplanowano przedstawienie postulatów a także 

wspólne dzielenie się opłatkiem. Podobne działania mają się odbyć również w innych częściach kraju – informuje 

portal lublin112.pl. 

Jak podaje lubelski portal, rolnicy zaapelowali również do premiera Mateusza Morawieckiego o niezwłocznie złożenie 

wniosku do Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej dotyczącego pilnego wprowadzenia 50 proc. stawki 

celnej na zboża techniczne sprowadzane z Ukrainy. Poddają również pod wątpliwość jakość sprowadzanego ziarna. 

- Jednocześnie rolnicy wyjaśniają, iż w Polsce jest duża nadprodukcja rzepaku, zbóż i kukurydzy, przez co przetwórcy 

nie chcą kupować polskiego ziarna mając oferty zakupu ukraińskiego po niższej cenie. W wyniku tego na polach 

pozostały ogromne ilości kukurydzy, której nie ma komu sprzedać – czytamy w portalu lublin112.pl. 

Źródło: lublin112.pl 

Zamknij > 
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Sposoby na pozyskanie gotówki na inwestycje w rolnictwie. Czy skup maszyn rolniczych i 

ciągników rolniczych jest dobrym rozwiązaniem?  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.12.2022 | 

Artykuł sponsorowany: W rolnictwie, jak w każdym biznesie, są chwilę gdzie zachodzi 

potrzeba na pozyskanie funduszy na modernizację gospodarstwa lub wymianę maszyn 

rolniczych. Co w takim wypadku? Jak szybko pozyskać fundusze na to, by zakupić 

niezbędny sprzęt rolniczy? 

Jednym ze sposobów jest kredyt. To rozwiązanie ma jednak wady w postaci 

formalności. Trzeba mieć również zdolność kredytową aby w taki sposób sfinansować 

zakup maszyn rolniczych. Do tego czas oczekiwania nie zawsze jest tak szybki, jak byśmy 

tego oczekiwali. 

Skup maszyn rolniczych i ciągników rolniczych rozwiązaniem naszych problemów finansowych? 

Na rynku pojawiło się wiele firm oferujących skup maszyn rolniczych i ciągników. Czy warto rozważyć taką opcję 

sprzedaży naszych starych maszyn rolniczych? W tym artykule postaramy się przedstawić to rozwiązanie oraz 

przeanalizować firmy oferujące skup maszyn rolniczych. Skontaktowanie się z taką firmą daje nam gwarancję szybkiej 

transakcji przy absolutnym minimum formalności. 

To niewątpliwa zaleta, wziąwszy pod uwagę, że alternatywą jest kredyt i związane z nim formalności. Duża część firm 

działa nieprzerwanie przez cały tydzień, znając potrzeby rynku i to że większość rolników jest zapracowana i jedyny 

termin na sprzedaż maszyn rolniczych to tylko weekend. Można więc zadzwonić bez przeszkód o każdej porze dnia, 

również w niedzielę, a na naszą prośbę sfinalizować skup maszyn rolniczych nawet w tym samym dniu. Firmy w tym 

aspekcie są naprawdę elastyczne i dostosowują się do rolnika. 

Dużą zaletą takiego rozwiązania jest uniknięcie konieczności szukania klienta na własną rękę. Każdy z nas rolników 

sprzedawał już coś w swoim życiu i wszyscy dobrze wiemy jak klient potrafi być wymagający. Naszym kupcem jest 

skup maszyn rolniczych, więc mamy pewność, że odkupią od nas maszyny rolnicze w każdym stanie. Nawet jeśli są 

niekompletne lub posiadają uszkodzenia. 

Jaki skup maszyn rolniczych wybrać spośród dostępnych? 

Nie jest tajemnicą, że firmy skupujące maszyny rolnicze nabywają je poniżej ceny rynkowej. Dzięki temu mają szanse 

na tym zarobić. Niejednokrotnie jest to inwestycja długoterminowa ze strony tych firm. To rozwiązanie polecane jest 

tym rolnikom, którym zależy na czasie lub nie mają ochoty uczestniczyć w długotrwałym procesie przygotowań, by 

maszyny rolnicze sprzedać. Wielu ze sprzedawców nie dysponuje tak dużą ilością czasu. Dzięki takim firmom nie 

musimy robić tego już osobiście i omija nas cały problematyczny proces negocjacji z klientem. 

Poszukując firmy oferującej skup maszyn rolniczych natrafiliśmy na kilkanaście ciekawych ofert. Na potrzeby tego 

artykułu sprzedawaliśmy nasz rodzimy ciągnik rolniczy Ursus c330. Celem sprawdzenia, wykonaliśmy kilka zdjęć 

ciągnika i rozesłaliśmy dla rozpoznania ofert jakie do nas spłyną. Odzew od firm był dość sprawny. Co ciekawe oferty 

różniły się od siebie znacznie wysokością kwoty. 

Na wyróżnienie tym monecie zasługuje firma: skup-maszynrolniczych.pl. To właśnie ten skup maszyn rolniczych 

zaoferował najwyższą kwotę. Pracownik okazał się bardzo profesjonalny. Odbyliśmy z nim rzeczową rozmowę, a 

następnie przesłaliśmy zdjęcia naszego ciągnika rolniczego. Zostaliśmy poproszeni również o określenie 

miejscowości. Jak nas poinformowano, jest to niezbędne przy każdej wycenie. Po niedługim czasie dostaliśmy telefon 

zwrotny od skupu maszyn rolniczych z wyjaśnieniami i możliwymi terminami realizacji transakcji. Kontakt musimy 

ocenić naprawę pozytywnie - profesjonalizm i obsługa na wysokim poziomie. 

Skup maszyn rolniczych jak wyglądają poszczególne etapy? 
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Jeśli zdecydujemy się na ofertę, kolejnym krokiem jest ustalenie odbioru maszyny. To firma która prowadzi skup 

maszyn rolniczych i ciągników rolniczych bierze na siebie wszystkie czynności jakie należy wykonać. Należy pamiętać 

że to firma skupująca maszyny rolnicze dostosuje się do twojego terminu. 

Całkowitym standardem jest fakt odbioru sprzętu rolniczego na koszt firmy. Ponadto taka firma skupująca maszyny 

rolnicze doradzi oraz pomoże przy wszelkich formalnościach związanych z transakcją. Firmy takie prowadzą skup 

innych maszyn oraz skup ciągników rolniczych, które mają niejasną sytuację prawną. 

Jak przebiega proces wyceny maszyny rolniczej? 

Wstępną wycena jaką wykonuje firma skupującą maszyny rolnicze poznajemy przez telefon. Dzięki temu mamy 

świadomość na jaką ilość gotówki możemy liczyć za nasze maszyny rolnicze. Przedsiębiorstwo prowadzące skup 

maszyn i skup ciągników rolniczych wyśle na odbiór osobę przeszkoloną w tej kwestii. Zweryfikuje ona maszynę 

rolniczą i jej stan techniczny. My jako klienci nie musimy się martwić tym, że trzeba jakkolwiek przygotować maszynę 

rolniczą. Jako klienci musimy pamiętać, że po naszej stronie koniecznym jest przygotowanie dokumentów 

sprzedawanej maszyny, jeśli takowe posiada. 

Gdy interesuje nas skup ciągników rolniczych niezbędne jest przygotowanie karty pojazdu jeśli była wydana oraz 

dowodu rejestracyjnego. Firma która skupuje ciągniki kieruje się wieloma aspektami, w tym rocznikiem oraz stanem 

technicznym. Jeśli stan techniczny twojego traktora jest nienajlepszy, to nie masz się czego obawiać. Dzięki skupowi 

maszyn rolniczych na pewno sprzedasz wszystkie stare maszyny rolnicze. Najważniejsze, że szybka wycena na ciągniki 

czy inne maszyny zostanie przesłana telefonicznie lub online 

Pamiętać należy, że taka wycena wykonana na nasze maszyny rolnicze jest zawsze w pełni darmowa. Po jej 

otrzymaniu nie mamy żadnych zobowiązań. 

Sprzedaż maszyn - odpowiednia umowa 

Firma kupująca maszyny rolnicze przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające transakcję. Umowa 

zawsze będzie zgodna z obowiązującym prawem. Zawsze widnieje zapis o tym, że to kupujący pokrywa wszystkie 

koszty związane z późniejszymi działaniami. 

Zapłata za sprzęty rolnicze 

Wypłata należności może odbyć się na dwa sposoby. Może to być płatność gotówką lub przelew na konto bankowe. 

Wszystko zależy od preferencji klienta. Należy pamiętać, że firma odbiera maszynę lub ciągnik. 

Co z transportem ciągników i maszyn rolniczych? 

Po przyjęciu należności po stronie klienta leży przekazanie wszelkich dokumentów oraz kluczyków. Jak już zostało 

wspomniane wcześniej, firma na własny koszt przyśle odpowiedni transport przystosowany do przewozu sprzętu 

rolniczego. 

Sprzedałem ciągnik lub maszyny. Co dalej? 

Po transakcji tracimy wszelkie prawa jakie posiadaliśmy do danej maszyny. Pamiętać należy o obowiązku zgłoszenia 

sprzedaży ciągnika lub przyczepy do odpowiedniego urzędu. Aktualnie mamy na to 60 dni. Trzeba o tym pamiętać 

gdyż niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą urzędową do 1000 zł. Pamiętać należy również o przesłaniu 

dokumentów naszemu ubezpieczycielowi, celem wypowiedzenia dotychczasowego ubezpieczenia. 

Jaką maszynę odkupi od nas firma kupująca maszyny rolnicze? 

Sfera zainteresowań tej firmy jest naprawdę szeroka. Dzięki temu skupowi maszyn rolniczych na pewno sprzedamy 

kosiarki bębnowe, dyskowe, przyczepę rolniczą kombajn. Jednymi słowy: każda maszyna nadaje się na skup. Jeśli jest 

uszkodzona, to… nic nie szkodzi. Wycena zostanie skorygowana a i tak z pewnością ją sprzedamy. 

Podsumowanie 
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Po przeczytaniu tego artykułu z pewnością wiesz już jak przebiega cały proces sprzedaży maszyny w skupie. Wiesz 

już, że nie musisz się martwić stanem technicznym czy przygotowaniami. Wycena również jest w pełni darmowa. Jeśli 

więc potrzebujesz gotówki lub po prostu chcesz sprzedać swoje maszyny rolnicze, kontakt z taką firmą zawsze będzie 

odpowiedni. Firmy takie działają na terenie całej polski i masz całkowitą pewność, że wycenią twoją maszynę 

całkowicie za darmo. 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: nie widać końca obniżek 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 21.12.2022 | 

Niekontrolowany napływ taniego zboża z Ukrainy oraz spadające ceny na giełdach 

światowych powodują, że na rodzimym rynku skupu ziarna kontynuowane są spadki 

cen. Co więcej, rolnicy mają spore kłopoty ze sprzedażą swoich produktów. Dzisiaj w 

naszym zestawieniu liderem obniżek jest jęczmień konsumpcyjny, którego średnia 

wycena w odstępie dwóch dni spadła o blisko 22 zł/t. Nadal w dół idzie średnia stawka 

za rzepak (-21,07 zł/t). Proponowane ceny za mokrą kukurydzę oscylują w granicach 

600-800 zł/t.  

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

21.12.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  CenyRolnicze.pl przedstawiają się 

następująco:   

 

Zamknij > 
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Zboże techniczne z Ukrainy dotarło do Wielkopolski. Samorząd rolniczy interweniuje u 

wojewody 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.12.2022 | 

W ostatnim czasie do biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotarły sygnały od rolników z 

terenu województwa, głównie z powiatu konińskiego, o nieuczciwych praktykach 

stosowanych przez jedną z firm skupujących zboże. Jak wskazują rolnicy, do wskazanej 

firmy wjechały samochody ciężarowe, które przewoziły zboże z Ukrainy w  tzw. „big 

bagach” i najprawdopodobniej było to zboże techniczne. 

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż to zboże trafiło bezpośrednio 

do firmowych silosów. Rolnicy podejrzewają, że ziarno, które było w tzw. „big bagach” 

mogło być zbożem technicznym, czyli przeznaczonym do produkcji, np. pelletu, które 

później odsprzedawane będzie jako zboże konsumpcyjne lub paszowe. 

- Należy zwrócić uwagę, że o podobnym procederze rolnicy informowali resort rolnictwa od dłuższego czasu. 

Magazyny zbożowe zapchane są ziarnem, które zamiast być przetransportowywane i sprzedawane na światowych 

rynkach, przynosząc dochody naszym przedsiębiorcom, zostaje w Polsce blokując nasze możliwości dalszego 

działania i rozwoju. Zboże techniczne jest znacznie tańsze od zboża konsumpcyjnego czy też paszowego, jednakże nie 

przechodzi szeregu badań, które wymagane są od lepszych jakościowo zbóż. Tym samym zboże wyprodukowane 

przez polskich rolników zalega w magazynach i jego cena gwałtownie spada. Ten proceder jest również groźny dla 

konsumentów, ponieważ zboże techniczne nie musi spełniać wyśrubowanych standardów produkcji, szczególnie w 

zakresie pozostałości środków ochrony roślin. Jest ono produkowane poza kontrolą unijnych służb sanitarnych – 

przestrzega prezes WIR, Piotr Walkowski. 

W związku z powyższym samorząd rolniczy zaapelował do wojewody wielkopolskiego o pilną interwencje w tej 

sprawie. – Uważamy, iż taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Niekontrolowany napływ zbóż, rzepaku i kukurydzy z 

Ukrainy doprowadza do destabilizacji rynku krajowego. Aktualna sytuacja na rynku zbóż jest dramatyczna – ceny 

pszenicy oferowane przez skupy systematycznie spadają. Podobnie jest w przypadku kukurydzy (w ostatnich dwóch 

tygodniach spadek o blisko 40%). Wielkopolski samorząd rolniczy uważa, że należy wzmocnić kontrolę nad 

przepływem płodów rolnych z Ukrainy i budować wspólnie z Komisją Europejską korytarze dystrybucyjne dla tych 

surowców. Dlatego apelujemy do pana wojewody o pilne podjęcie działań, które przyczyniłoby się do rozładowani 

napięcia na krajowym rynku zbóż. Prosimy aby jednostki przez pana nadzorowane zintensyfikowały swoje działania 

w zakresie kontroli podmiotów skupowych, szczególnie pod kątem importu zboża technicznego i jego dalszego 

wykorzystania w obrocie handlowym – czytamy w wystąpieniu Piotra Walkowskiego. 

Zamknij > 
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Henryk Kowalczyk: Rozumiem obawy rolników, ale mamy obowiązki wobec Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.12.2022 | 

Podczas wczorajszej konferencji prasowej wicepremier i minister rolnictwa Henryk 

Kowalczyk oświadczył, że rozumie lęki rolników w kontekście przywozu zboża z Ukrainy. 

- Ale musimy pamiętać, że mamy pewne obowiązki wobec Ukrainy, obowiązki 

pomocowe – powiedział wicepremier. 

W czasie wtorkowej (20 grudnia) konferencji prasowej Kowalczyk został zapytany, jak 

odniesie się do zapowiadanego strajku rolniczej Solidarności, który dotyczy 

niekontrolowanego napływu zbóż z Ukrainy i czy przed 17 stycznia planowane są 

rozmowy, "aby załagodzić sytuację". - Jestem w stałym kontakcie z rolniczą 

"Solidarnością".(…) Myślę, że tutaj różnego rodzaju akcje protestacyjne, głównie inicjowane przez kogo innego też, 

dopingują do aktywności inne związki zawodowe. Postulaty związkowców są "absolutnie do uzgodnienia z 

Solidarnością. (…) Jestem przekonany, że wszystkie argumenty, które są po naszej stronie, zostaną przyjęte - 

powiedział Kowalczyk i dodał, że weźmie udział w najbliższym posiedzeniu Rady Krajowej. 

- Rozumiem lęki i obawy, szczególnie w kontekście przywozu zboża z Ukrainy, bo to był główny powód rozpoczęcia 

tej akcji protestacyjnej, ale też musimy pamiętać o tym, że też mamy pewne obowiązki wobec Ukrainy, obowiązki 

pomocowe. Z drugiej strony tutaj w ramach krajowego porządku będziemy też łagodzić ewentualne skutki tego 

przywozu. Już w tym tygodniu będzie wdrożony pewien mechanizm regulujący, tak żeby te skutki były jak najmniej 

widoczne czy jak najmniej odczuwalne przez rolników i myślę, że tutaj przyczyny jakichkolwiek innych protestów 

zupełnie ustaną - mówił Henryk Kowalczyk. 

- Ja chciałem tutaj podziękować panu premierowi i wskazać na rozwiązania, które zostały zastosowane i które 

świetnie się sprawdziły. To był pomysł premiera Kowalczyka, aby zaproponować wszystkim rolnikom dobrą, stabilną 

cenę za pszenicę – 1400 zł/t. To ustabilizowało wtedy rynek – wypalił podczas wczorajszej konferencji Mateusz 

Morawiecki. - Tak samo teraz dziś rano na prezydium Rady Ministrów dyskutowaliśmy z premierem o tym, w jaki 

sposób kwestie związane z kukurydzą, z rzepakiem również w odpowiedni sposób zaadresować tak, żeby nie było 

niepotrzebnych niepokojów, bo jestem przekonany, że sobie z tym poradzimy, że wwożenie tych produktów rolnych 

z Ukrainy zaburzy funkcjonowanie naszego rynku rzepaku czy kukurydzy – zakończył premier Morawiecki. 

Zamknij > 
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Co trzeba zmienić w projekcie rozporządzenia o redukcji stosowania środków ochrony 

roślin 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 21.12. 2022 | Fot. IOR 

Na początku tego tygodnia została przyjęta przez Komisję Europejską decyzja Rady Unii 

Europejskiej, która wzywa do przeprowadzenia analizy skutków planowanego projektu 

rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (SUR). Prof. Marek 

Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB mówi głośno, co należy w nim zmienić. 

Jak już pisaliśmy na farmer.pl udało się zobligować KE do przeprowadzenia analizy 

skutków wprowadzenia SUR, która ma uwzględniać konsekwencje m.in. zbrojnej 

napaści Rosji na Ukrainę i kryzysu energetycznego. Bruksela ma na to sześć miesięcy. 

Zdaniem prof. Mrówczyńskiego, który na bieżąco monitoruje temat, to jest bardzo 

dobra decyzja. Ponieważ projekt rozporządzenia od samego początku wywołuje ogromne emocje. Mówi o 

konkretnych cięciach w stosowaniu pestycydów, ale też o tzw. obszarach  wrażliwych. 

Co trzeba zmienić w projekcie SUR? 

- Bardzo dobrze, że Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o przeznaczenie okresu 6 miesięcy na przeprowadzenie 

dodatkowych analiz skutków projektu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zrównoważonego stosowania środków 

ochrony roślin. Polski resort rolnictwa stworzył koalicję państw członkowskich, które domagają się wprowadzenia 

istotnych zmian w projekcje rozporządzenia dotyczącego racjonalnego ograniczania do 2030 r. zużycia środków 

ochrony roślin w poszczególnych krajach UE, z uwzględnieniem skutków ludobójczej wojny Rosji na terenie Ukrainy 

oraz wzrostu cen energii i wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego – mówi farmer.pl prof. Marek 

Mrówczyński. 

I wylicza, co przede wszystkim należy zmienić w projekcie rozporządzenia. 

- Po pierwsze, w projekcie rozporządzenia musi ulec zmianie zapis zawarty w art. 5, który nakazuje zmniejszenie 

zużycia ś.o.r. od 35 do 65 % w zależności od aktualnego poziomu chemizacji produkcji roślinnej. Ten zapis nie 

powinien dotyczyć państw członkowskich, które stosują poniżej średniej dla całej UE, wynoszącej aktualnie 3,0 kg 

s.cz. na 1 ha – podkreśla naukowiec. 

Dalej skupia się na innym zapisie. – Po drugie, również gruntownej zmianie musi zostać poddany zapis w art. 18 

ust.1, który brzmi "Zabronione jest stosowanie wszelkich środków ochrony roślin na wszystkich obszarach 

wrażliwych". Taki zapis wyklucza nawet stosowanie biologicznych środków ochrony roślin, co należy uznać za wielkie 

nieporozumienie. Ten zapis powinien przyjąć brzmienie "Państwa Członkowskie ustanawiają procedury ograniczające 

ryzyko ze stosowaniem środków ochrony roślin w każdym obszarze wrażliwym" – mówi jasno prof. Mrówczyński. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Kowalczyk: jest już gotowy mechanizm łagodzący skutki przywozu zboża z Ukrainy 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 20.12.2022 | Fot. PAP/Andrzej Lange 

Henryk Kowalczyk zapowiada, że już w tym tygodniu zostanie wdrożony mechanizm 

łagodzący skutki przywozu zboża z Ukrainy. Dzięki niemu ustaną wszelkie powody 

planowanych protestów rolniczych. 

Wicepremier Henryk Kowalczyk został zapytany na dzisiejszej konferencji prasowej o 

zaplanowany po Nowym Roku strajk rolniczej Solidarności. 

- Jestem w stałym kontakcie z rolniczą Solidarnością, wielokrotnie jestem na 

posiedzeniach jej Rady Krajowej i myślę, że różnego rodzaju akcje protestacyjne są 

inicjowane głównie przez kogo innego, te dopingują do aktywności również inne związki 

zawodowe - przyznał na wstępie wicepremier Kowalczyk. 

- Myślę, że te postulaty, które były zgłoszone przez Solidarność są absolutnie do uzgodnienia i na najbliższym 

posiedzeniu Rady Krajowej - bo to Rada Krajowa podjęła decyzję, że rozpoczynają, w sposób łagodny tę dyskusję – w 

tej dyskusji będę uczestniczył. Jestem przekonany, że wszystkie argumenty, które są po naszej stronie zostaną 

przyjęte - dodał minister. 

Zaznaczył także: - Ja rozumiem lęki i obawy, szczególnie w kontekście przywozu zboża z Ukrainy – bo to jest główny 

powód rozpoczęcia akcji protestacyjnej – ale musimy też pamiętać o tym, że mamy pewne obowiązki pomocowe 

wobec Ukrainy. 

Dodał też, że "w ramach krajowego porządku będziemy też łagodzić ewentualne skutki tego przywozu". - Już w tym 

tygodniu będzie wdrożony pewien mechanizm regulujący, tak żeby te skutki były jak najmniej odczuwalne przez 

rolników i myślę, że przyczyny jakichkolwiek protestów zupełnie ustaną - powiedział wicepremier Kowalczyk. 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  22 

Co z cenami zbóż, gdy na rynku panuje zastój i brak popytu?  
Farmer.pl | Autor : PAP | 20.12.2022 | Fot. Shutterstock 

W handlu ziarnem panuje zastój, który nie wynika jedynie ze zbliżającego się okresu 

świątecznego, ale przede wszystkim z wyraźnie ograniczonego popytu na ziarno - 

informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

• Wielu przetwórców już wcześniej nabyło ziarno zbóż na okres przed- i poświąteczny. 

• Obecnie rynek sprzedającego przerodził się w rynek kupującego I to ci ostatni dyktują 

warunki zakupu zbóż. 

• W połowie grudnia za pszenicę konsumpcyjną oferowano od 1350 do 1400 zł/t.  

• Zapotrzebowanie na zboża jest mocno ograniczone, zarówno ze strony przetwórców, 

firm handlowych i eksporterów. 

Ceny oferowane przez kupujących nie zadowalają strony sprzedającej, głównie rolników, którzy od dawna są mało 

aktywni na rynku - wskazują eksperci Izby. 

Ich zdaniem chętniej ziarno sprzedają firmy handlowe, ale obroty nie są duże. W związku z tym, "trudno jest liczyć na 

ożywienie handlu w najbliższych tygodniach" 

Jak zauważono w ostatnim newsletterze IZ-P, zbiory kukurydzy w kraju w dalszym ciągu nie są zakończone, 

szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju, gdzie ciągle sporo kukurydzy stoi na polach. Nadejście 

zimy i spore opady śniegu dodatkowo utrudniły zbiór kukurydzy z pól. Z rynku coraz częściej dochodzą sygnały o 

sporym porażeniu późno zbieranej kukurydzy szkodliwymi dla zdrowia mykotoksynami. 

Jak cena za pszenicę w grudniu? 

Zgodnie z danymi Izby w połowie grudnia za pszenicę konsumpcyjną oferowano, w zależności od regionu kraju, od 

1350 do 1400 zł/t. A tak przedstawiają się pozostałe ceny: 

pszenica paszowa - 1250-1380 zł/t, 

żyto konsumpcyjne - 1050-1150 zł/t, 

żyto paszowe - 980-1100 zł/t, 

jęczmień paszowy - 1100-1220 zł/t, 

pszenżyto - 1100-1260 zł/t, 

owies paszowy - 1050-1200 zł/t, 

kukurydza - 1100-1250 zł/t, 

kukurydza mokra (30 proc. wilgotności) - 650-800 zł/t, 

rzepak - 2550-2620 zł/t. 

Według Izby w grudniu br. eksport pszenicy drogą morską może być zbliżony do wielkości eksportu w listopadzie, w 

związku z realizacją wcześniejszych kontraktów. Spory będzie także wywóz kukurydzy. 

W opinii przedstawicieli Izby notowane umocnienie kursu złotego do głównych walut, a także trwająca korekta cen 

ziarna na giełdach światowych wywierają presję na ceny zbóż oferowanych przez eksporterów, które nie zadowalają 

sprzedających ziarno. Dlatego też zakupy zbóż przez eksporterów są cały czas niewielkie. Pomimo ostatnie j korekty 

cen, polskie ziarno w dalszym ciągu jest zbyt drogie, co czyni jego eksport nieopłacalnym - stwierdzają eksperci Izby. 

Wydaje się, iż w celu uniknięcia bardzo dużej nadwyżki ziarna pszenicy i kukurydzy na koniec bieżącego sezonu 

2022/23, konieczne będzie przyspieszenie tempa eksportu ziarna w II połowie sezonu, ale w obecnych 

uwarunkowaniach rynkowych do tego potrzeba akceptacji niższych cen przez sprzedających - zaznaczono. 
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Cena za pszenicę konsumpcyjną z dostawą 

Obecnie za pszenicę konsumpcyjną z dostawą do portu eksporterzy oferują ok. 1400 zł/t. 

Dodano, że wywóz zbóż na kołach do krajów ościennych jest w znacznej mierze ograniczony do realizacji 

wcześniejszych kontraktów. Duża konkurencja ze strony Ukrainy wyraźnie ogranicza możliwości sprzedaży krajowego 

ziarna, w tym kukurydzy, na rynek niemiecki czy też do Czech, Węgier i Słowacji - informuje Izba. 

W odniesieniu do importu, na wschodzie kraju w dalszym ciągu notuje się bardzo dużo ofert sprzedaży ukraińskich 

zbóż, szczególnie kukurydzy w cenie około 1100 zł/t. Z kolei, ceny ukraińskiej pszenicy paszowej to przedział 1150-

1180 zł/t - napisano. 

W ubiegłym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF spadły i kształtują się obecnie na najniższym poziomie od 9 

miesięcy. Zdaniem analityków ceny pszenicy pozostają w trendzie spadkowym, gdyż funkcjonowanie korytarza 

zbożowego, którym Ukraina eksportuje ziarno drogą morską, a także dynamiczny eksport pszenicy z Rosji złagodziły 

obawy dotyczące dostaw ziarna z krajów basenu Morza Czarnego - informują analitycy firmy Sparks. 

W piątek (16 grudnia) cena pszenicy w kontrakcie marcowym na 2023 r. wyniosła 297,50euro/t i była o 1,7 proc. 

niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym na 2023 r. także spadła o 1,7 proc. i wyniosła 295,25 euro/t. 

Najwyższą cenę pszenicy na giełdzie MATIF odnotowano 15 maja br. - było to 438,25 euro/t. 23 lutego br., tj. tuż 

przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pszenica kosztowała 294 euro/t. 
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Zawieszone jest cło do UE na mocznik i amoniak z krajów trzecich  
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 22.12.2022 | Fot. Shutterstock 

W piątek 16 grudnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie 

zawieszające czasowo cła na mocznik i amoniak. Niezadowoleni z tego faktu są 

przedstawiciele europejskich producentów nawozów. Co na to rolnicy? 

Jak informuje organizacja producencka Fertilizers Europe przemysł nawozowy wyraża 

ubolewanie z powodu decyzji Rady UE o tymczasowym zawieszenia ceł na mocznik i 

amoniak. Ich zdaniem Europa już zarejestrowała wzrost importowanych produktów, a 

takie postępowanie jest kolejnym ciosem dla europejskiego przemysłu nawozowego, 

którego konkurencyjność została już osłabiona przez kryzys energetyczny i działania 

środowiskowe. 

Wzrost importu nawozów z krajów trzecich 

- Wyrażamy ubolewanie z powodu decyzji Rady o zawieszeniu ceł na mocznik i amoniak, uznając jednocześnie, że 

okres zawieszenia został skrócony w porównaniu z pierwotną propozycją. Organizacja konsekwentnie opowiada się 

za stabilną i przewidywalną polityką handlową, aby uniknąć otwierania drzwi do nowych struktur zależności. 

Zawieszenie ceł jest sprzeczne z polityką UE mającą na celu wzmocnienie autonomii Europy w zakresie żywności i 

nawozów — powiedział Jacob Hansen, dyrektor generalny Fertilizers Europe w specjalnym oświadczeniu…. 

Link do pełnego artykułu 
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Dlaczego rozwiązania biologiczne będą przyszłością ochrony? Kierunek Innowacja 
Farmer.pl | Autor : Anna Kobus | 22.12.2022 |  Fot. AK 

Zmiana klimatu a także zmiany legislacyjne Unii Europejskiej wymuszają na firmach 

fitofarmaceutycznych kreowanie nowej wizji rolnictwa i przyszłości ochrony roślin. Na 

cito potrzebne są rozwiązania. Jaką odpowiedź ma na to firma Syngneta? 

Farmer rusza z cyklem konferencji: Kierunek Innowacja. W roku 2023 jesteśmy obecni 

w 4 lokalizacjach: 

- Barczyzna (woj. wielkopolskie) - 10 stycznia 2023 

- Ślęza gm. Kobierzyce (woj. dolnośląskie) - 12 stycznia 2023 

- Gniew (woj. pomorskie) - 15 lutego 2023 

- Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie) - 22 lutego 2023 

Wybierz dogodną dla siebie lokalizację, sprawdź agendę i zarejestruj się już dziś! 

Jednym z prelegentów, we wszystkich 4 lokalizacjach jest dr hab. Katarzyna Rębarz, dyrektorka Działu Wsparcia 

Technicznego, Syngenta. 

Syngenta chce aktywnie uczestniczyć w transformacji rolnictwa, w tym w zmianach jakie zachodzą w ochronie roślin. 

Jakie rozwiązania i propozycje ma do zaoferowania rolnikom? O tym będzie między innymi mówiła podczas swojego 

wystąpienia dr hab. Katarzyna Rębarz, dyrektorka Działu Wsparcia Technicznego, Syngenta. 

Ekspertka będzie we wszystkich 4 lokalizacjach i wygłosi wykład pt.: 

Rola biostymulatorów w optymalnym prowadzeniu upraw w trudnych warunkach pogodowych. 

W przygotowanym wystąpieniu odpowie miedzy innymi na pytania: Dlaczego nie należy lekceważyć zmian klimatu i 

w związku z tym w jakim kierunku musi podążać branża ochroniarska? Poda także wiele argumentów mówiących o 

tym, że rozwiązania biologiczne będą przyszłością ochrony. 

Zwróci również uwagę na to, że od wielu lat rolnictwo zmaga się z licznymi anomaliami pogodowymi, które mają 

często destrukcyjny wpływ na wyniki produkcyjne uzyskiwane w gospodarstwie. W niwelowaniu skutków stresów 

nadzieje pokłada się w biostymulacji roślin. 

Firma chce także rozwijać portfolio produktowe w tym segmencie rynku. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jakie 

wprowadziła w tym roku na rynek jest  biostymulator Quantis. Konferencje regionalne dadzą okazję do tego, aby 

porozmawiać o tym innowacyjnym rozwiązaniu i dowiedzieć się jak on się sprawdził na polskich polach w roku 

2022r…. 

Link do pełnego artykułu 
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Konferencje regionalne Farmera: Kredyty węglowe - o czym trzeba wiedzieć? 
Farmer.pl | Autor : Julia Śmigielska-Siarkowska | 21.12.2022 | Fot. JŚ-S 

Rolnictwo węglowe i sekwestracja węgla w glebach z tematów-ciekawostek jedynie dla 

wtajemniczonych stały się jednym z głównych wątków nowej polityki rolnej UE. Pytania 

piętrzą się m.in. w kwestii kredytów węglowych - odpowiemy na nie podczas 

konferencji regionalnych Farmera. 

Rolniku, uprawiaj węgiel 

Unia Europejska za jeden z najważniejszych kierunków swoich działań obrała ratowanie 

klimatu - i mobilizuje do niego rolników. Doskonałym przykładem z rodzimego 

podwórka jest choćby ekoschemat "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami 

odżywczymi", którego celem jest m.in. promowanie wśród producentów rolnych praktyk, które czynią rolnictwo 

bardziej przyjazne dla klimatu. 

Osobną kwestią są natomiast kredyty węglowe. 30 listopada Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję 

wdrożenia ogólnounijnego, jednolitego systemu certyfikacji usuwania CO2 z atmosfery m.in. przez rolników. Jak 

mówił Frans Timmermans, sprzedaż kredytów węglowych, potwierdzających usunięcie dwutlenku węgla z atmosfery 

dzięki działaniom podjętych przez rolników, ma stać się dla nich dodatkowym źródłem dochodu. 
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Co dalej z punktami dystrybucyjnymi nawozów Krajowej Grupy Spożywczej?  
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 21.12.2022 | fot. farmer.pl 

W połowie listopada informowaliśmy, że Krajowa Grupa Spożywcza uruchomiła 9 

punktów dystrybucji nawozów. Niedawno pojawiły się informacje, że wkrótce takich 

punktów ma być aż 200. O szczegóły zapytaliśmy rzecznika prasowego KGS. 

Krajowa Grupa Spożywcza jest autoryzowanym dystrybutorem Grupy Azoty i Anwil SA. 

W założeniu ten ruch miał zapewnić rolnikom dostęp do tanich nawozów. W praktyce 

na uprzywilejowanej pozycji są plantatorzy buraka cukrowego, współpracujący z KGS, a 

ceny są nieznacznie poniżej średnich rynkowych. 

Ambitne plany rozwoju 

Pod koniec listopada środowisko rolnicze obiegły słowa Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka,  według których 

Krajowa Grupa Spożywcza przymierza się do uruchomienia około 200 punktów sprzedaży nawozów. Te zapowiedzi 

spotkały się z pewnym niedowierzaniem, odnośnie tak ambitnych planów rozwoju, ale jednocześnie 

powątpiewaniem środowiska dystrybutorów nawozów. 

- Rolnicy nie kupują, bo czekają na niższe ceny w wyniku oferty Krajowej Grupy Spożywczej. Kto zdąży zaopatrzyć 

rolników? Czy będzie w stanie dowieźć te nawozy? Kto sfinansuje zakupy na długie terminy? Czy ma odpowiednią 

infrastrukturę? Tu potrzeba nie tylko odpowiednich obiektów, ale i wykwalifikowanych pracowników czy całej 

logistyki, tysięcy samochodów w skali kraju, żeby dowieźć rolnikom nawozy przed wiosną – komentował Piotr 

Godlewski, dyrektor biura zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa „Polsor”. 

Zaangażowanie spółek zależnych 

Zwróciliśmy się do Krajowej Grupy Spożywczej z zapytaniem o szczegóły. Gdzie będą zlokalizowane punkty? Kiedy 

spodziewać się ich uruchomienia? Czy będzie to własna infrastruktura KGS czy współpraca z innymi  podmiotami? Jak 

zorganizowana będzie dystrybucja - czy punkty będą dysponowały własnymi środkami transportu czy też rolnik 

będzie musiał sam zorganizować transport? Jakich nawozów spodziewać się w ofercie? Czy będą dostępne mniejsze 

partie czy tylko cało samochodowe? Niestety, otrzymana odpowiedź nie wyczerpuje tematu, który wciąż pozostaje w 

dużym stopniu tajemnicą…. 

Link do pełnego artykułu 
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