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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 20 marca 2023 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 052,05  Średnia cena zł/t: 830,91  Średnia cena zł/t: 887,22  Średnia cena zł/t: 867,50  

MIN - MAX: 950,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 740,00 - 950,00  MIN - MAX: 800,00 - 1 380,00  MIN - MAX: 750,00 - 1 000,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 953,89  Średnia cena zł/t: 773,91  Średnia cena zł/t: 877,32  Średnia cena zł/t: 861,82  

MIN - MAX: 840,00 - 1 040,00  MIN - MAX: 690,00 - 900,00  MIN - MAX: 780,00 - 1 000,00  MIN - MAX: 800,00 - 1 000,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 387,22  Średnia cena zł/t: 1 423,33  Średnia cena zł/t: 1 327,14  Średnia cena zł/t: 1 335,00  

MIN - MAX: 1 190,00 - 1 600,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 620,00  MIN - MAX: 1 180,00 - 1 610,00  MIN - MAX: 1 170,00 - 1 520,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 100,52  Średnia cena zł/t: 973,06  Średnia cena zł/l: 2,19 Średnia cena zł/kg: 8,08 

MIN - MAX: 1 950,00 - 2 220,00  MIN - MAX: 920,00 - 1 070,00  MIN - MAX: 2,02 – 2,43 MIN - MAX: 7,30 – 8,70 

    

    

MATF Pszenica  
265,50 €/t 

MATF Kukurydza  
261,50 €/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 wspomoże kraje dotknięte niekontrolowanym importem zbóż z Ukrainy. Na 

stole 30 mln EUR 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.03.2023 |  

- Pomoc dla rolników poszkodowanych na imporcie ukraińskiego zboża to kwestia dni. 

Ja przygotowałem uruchomienie tzw. rezerwy kryzysowej, czyli rezerwy, która jest w 

budżecie wspólnej polityki rolnej. Ta rezerwa jest przekazywana krajom członkowskim. 

One decydują jakim rolnikom i na jakich warunkach tej pomocy udzielić – poinformował 

unijny komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski. Czytaj dalej… 

 

 

Rolnicy dowodzą, że kukurydza z Ukrainy jest fatalnej jakości. Co na to ministerstwo? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.03.2023 |  

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski, skierował pismo 

do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją, że nieprawdą jest, iż kukurydza 

pochodząca z Ukrainy jest wolna od mikotoksyn. - Rolnicy mają badania, które 

pokazują, iż przekroczenia DON-ów są dwukrotne i więcej, a próbki wykazują zapach 

stęchły – czytamy w piśmie łódzkiego samorządu rolniczego. Czytaj dalej… 

 

 

W ubiegłym roku Polska była piątym importerem zbóż z Ukrainy. A gdzie kraje głodujące? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.03.2023 |  

Polska zajęła w 2022 roku  miejsce w rankingu importerów wszystkich produktów 

rolnych z Ukrainy (2,7 mld dolarów), wyprzedzając Rumunię (2,5 mld dolarów). W 

przypadku zbóż zajęliśmy piąte miejsce wśród największych importerów ziarna z 

Ukrainy. Jak informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej, Chiny, które od 

2020 roku pewnie dzierżyły pozycję lidera w pierwszej 10 największych importerów 

ukraińskiego zboża, umacniając swoją pozycję, w 2022 roku, ustąpiły Rumunii, która w 

2021 roku nie znajdowała się nawet w pierwszej 20 głównych konsumentów zboża. 

Czytaj dalej… 

Umowa zbożowa została przedłużona na dotychczasowych warunkach o 60 dni 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.03.2023 |  

Dzisiaj (14 marca) wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Ołeksandr 

Hruszko poinformował o przedłużeniu umowy zbożowej na dotychczasowych 

warunkach o 60 dni.  - Umowa zbożowa została przedłużona na 60 dni, potwierdzono 

jej pakietowy charakter – powiedział wiceminister. Hruszko zaznaczył również, że Rosja 

„będzie wytrwała w zapewnianiu wypełnienia wszystkich zobowiązań dotyczących 

umowy zbożowej”. Czytaj dalej… 
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O przyszłości polskiego rolnictwa, jeżeli wcześniej nie wykończy go polityka unijna, 

zadecyduje dostępność wody 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.03.2023 |  

- Prawdopodobnie budowa rakiety, która wyniosła Amerykanów w kosmos, wymaga 

mniejszej dokumentacji niż to co Wody Polskie chcą od rolnika zamierzającego 

wybudować trzy studnie głębinowe. Jeżeli będziemy w ten sposób dalej postępowali, to 

żadnej małej retencji nie będzie. To nie jest problem pieniędzy. Jeśli nie nastąpi 

uproszczenie przepisów, to żadne pieniądze sprawy nie rozwiążą. Będziemy marnowali 

te pieniądze – przestrzega były minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.  

Czytaj dalej… 

 

Wiesław Gryn: 98% zboża z Ukrainy zostaje u nas. To czwarty rozbiór Polski 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.03.2023 | 

- To co się teraz dzieje na naszych oczach, to pisanie historii. Historia, która skończy się 

tym, że za parę lat będziemy widzieć jak wielkie korporacje będą wykupować polską 

ziemię. Ta ziemia dalej będzie produkowała, tylko nie w naszych rękach – przestrzega 

Wiesław Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. 

- Stoimy tu któryś raz na granicy, żeby w jakiś sposób zaakcentować ten proceder, który 

dzieje się na granicach, a później rozpływa się na teren całego kraju. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: rynek pogrąża się w marazmie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 15.03.2023 | 

Na rynku skupu zbóż nadal obserwujemy obniżki. Pomimo, że notowania zbóż na 

giełdzie Matif w Paryżu rosną od początku tygodnia, tak nie widać podobnych ruchów 

w cennikach polskich podmiotów skupujących. Wyjątek stanowi pszenica 

konsumpcyjna, która podrożała o nieco ponad 4 zł/t. Stawki za pozostałe gatunki zbóż 

nadal idą w dół. Liderem obniżek jest jęczmień konsumpcyjny, który w tym czasie stracił 

na wartości ponad 35 zł/t. W silnej tendencji spadkowej utrzymują się notowania 

rzepaku, który w odstępie dwóch dni potaniał o blisko 33 zł/t. Czytaj dalej… 

 

Kpina z rolników. Uprawy ozime wyłączone z ekoschematów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.03.2023 | 

- Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie i sprzeciw w związku z docierającymi do nas 

informacji o możliwości przyznania w 2023 roku płatności w ramach ekoschematu 

„Uproszczone systemy uprawy” tylko do upraw zakładanych wiosną z wyłączeniem 

plantacji założonych jesienią, pomimo spełniania przez te plantacje założeń pakietu – 

czytamy w piśmie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, które zostało wysłane do 

ministra rolnictwa. Czytaj dalej… 
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Ekoschematy przewidują dopłaty wyłącznie do mieszanek roślin miododajnych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.03.2023 | 

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, dopłaty do upraw roślin miododajnych powinny 

być przyznawane również do upraw jednogatunkowych. Wydaje się, że nie ma 

uzasadnienia dla ograniczenia dopłat wyłącznie do mieszanek roślin miododajnych. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia 

Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji wystąpił 13 marca 2023 r.  do Wicepremiera, 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o objęcie płatnością w ramach ekoschematu obszary 

z roślinami miododajnymi upraw jednogatunkowych. Czytaj dalej… 

 

Bardzo słaby globalny popyt na nawozy azotowe. Ceny światowe nadal spadają 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.03.2023 | 

 Ceny nawozów na świecie spadają, a rolnicy i handlowcy kupują tylko absolutne 

minimum niezbędne do dalszego funkcjonowania. Magazyny sprzedających są często 

przepełnione, a podaż stale rośnie wraz ze spadkiem cen gazu. Analitycy twierdzą, że 

rynek globalny jest daleki od równowagi. Ceny nawozów azotowych nadal spadają, a 

ceny znajdują się pod silną presją słabego popytu i dalszego spadku cen gazu - twierdzą 

analitycy CRU w swoim cotygodniowym przeglądzie rynku. Czytaj dalej… 

 

 

Biurokracja pogrąża rolników do cna. Niektórzy mogą otrzymać odmowę płatności do 

działek 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.03.2023 | 

Podlaska Izba Rolnicza, na wniosek oddziału suwalskiego, sygnalizuje problem 

dotyczący rolników, którzy rozpoczęli w 2022 r. realizację zobowiązanie ekologicznego. 

Zmiana „reguł gry przez ARiMR spowoduje, że rolnicy będą otrzymywali odmowę 

płatności do działek. Jak wyjaśnia podlaski samorząd rolniczy, rolnicy deklarowali do 

płatności na swoich działkach rolnych mieszanki wieloletnie traw (trawy na GO). W tym 

czasie na deklarowanych działkach w e-wniosku, nie było oznakowania warstwy TUZ. 

Czytaj dalej… 

 

Rolnicy szykują się na blokadę granicy z Ukrainą 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.03.2023 | 

- Jako Solidarność Rolnicza i związki nam towarzyszące, uczestniczyliśmy dzisiaj w 

spotkaniu z ministrem Henrykiem Kowalczykiem. Tematem rozmów był nie tylko 

napływ zbóż z Ukrainy, ale też drobiu, mąki i miodu – czyli tego wszystkiego co 

zachwiało sytuację na polskim rynku. Dlatego musieliśmy sobie dzisiaj ustalić i 

przegadać pewne priorytety, które mają być spełnione – mówił podczas dzisiejszej 

konferencji prasowej Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność. 

Czytaj dalej… 
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LIR: Na dzisiaj cena nawozu w Niemczech wynosi 2000 zł/t, a w Polsce aż 3000 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.03.2023 | 

Lubelska Izba Rolnicza wskazuje, że ceny nawozów w Niemczech są niższe o tysiąc 

złotych i więcej niżeli jest to w cennikach polskich dystrybutorów. Co więcej, zdaniem 

samorządu rolniczego, za Odrą wyższe są ceny skupu zboża. Samorząd rolniczy zachodzi 

w głowę, jak to jest możliwe? 

- Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej stanowczo sprzeciwia się różnicom cenowym w 

sprzedaży nawozów. Na dzisiaj cena nawozu w Niemczech wynosi 2000 zł/t, natomiast 

w Polsce 3000 zł/t. Czytaj dalej… 

 

Sytuacja jest kuriozalna i patologiczna. Obrót międzynarodowy zbóż z Polski odbywa się 

za pośrednictwem firm zagranicznych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.03.2023 | 

- Jednym z zadań Krajowej Grupy Spożywczej powinno być uruchomienie realnych 

możliwości eksportu zboża z Polski. Eksportu, który mógłby być kontrolowany i 

inicjowany przez władze polskie – uważa były minister rolnictwa, Jan Krzysztof 

Ardanowski. 

- Potrzeby żywnościowe świata są znane, a obszary głodu się rozszerzają. 

Przedstawiciele polskiego rządu biorą udział w różnego rodzaju wyjazdach i delegacjach 

do tych krajów, do których tej żywności trzeba. Czytaj dalej… 

 

Grupa Azoty znacząco obniża ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 17.03.2023 | Fot. Shutterstock 

- Od piątku 17 marca Grupa Azoty znacząco obniża ceny nawozów azotowych i 

wieloskładnikowych w swojej autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, dostosowując ceny 

swoich produktów do bieżącej sytuacji rynkowej. To już kolejna obniżka w tym roku po 

obniżce z lutego 2023 roku – podano w komunikacie prasowym. O ile? Nie podano. 

Ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych Grupy Azoty zostały obniżone.  

W komunikacie prasowy brakuje konkretnych informacji dotyczącej wielkości obniżek, 

jest jednak wskazane, że obniżki cen nawozów będą znaczące. Czytaj dalej… 

 

Pierwsi odważni rolnicy złożyli wnioski o dopłaty 
Farmer.pl | Autor :  farmer.pl | 17.03.2023 | Fot. Shutterstock 

Już 4,1 tys. rolników złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. - podaje ARiMR. 

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz innych płatności powierzchniowych 

można składać od 15 marca wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. 

Jak wynika z najnowszych statystyk Agencji, po dwóch dniach przyjmowania wniosków 

o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. 4,1 tys. rolników złożyło takie dokumenty.  

Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Bruksela wspomoże kraje dotknięte niekontrolowanym importem zbóż z Ukrainy. Na 

stole 30 mln EUR 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.03.2023 |  

- Pomoc dla rolników poszkodowanych na imporcie ukraińskiego zboża to kwestia dni. 

Ja przygotowałem uruchomienie tzw. rezerwy kryzysowej, czyli rezerwy, która jest w 

budżecie wspólnej polityki rolnej. Ta rezerwa jest przekazywana krajom członkowskim. 

One decydują jakim rolnikom i na jakich warunkach tej pomocy udzielić – poinformował 

unijny komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski. 

- Przygotowujemy pomoc dla trzech krajów najbardziej dotkniętych tym nadmiarem 

importu zboża z Ukrainy, tj. Polska, Rumunia i Bułgaria. W tych krajach widać dość 

istotne zaburzenia rynkowe. Największe widać w Polsce, stąd w Polsce ta pomoc byłaby 

największa. Do dyspozycji jest kwota 30 milionów euro z możliwością powiększenia jej o taką samą sumę z budżetu 

krajowego, przy czym to jest pomoc niezależna od tej, którą już rząd polski uruchamia w postaci dopłat do 

sprzedanego zboża. Tutaj mogą być różne formy zastosowane. Mogą to być, np. dopłaty za przechowanie zboża 

przez określony czas, żeby tę nadwyżkę zdjąć z rynku. Mam nadzieję, że to się okaże skuteczne, dlatego że takiej 

presji eksportowej na Ukrainie już nie będzie, dlatego, że Ukraina ma zapowiadane zbiory na 2023 r. o połowę 

mniejsze niż zbiory w 2021 r., które zostały zablokowane, a potem nie mogły być wyeksportowane przez rosyjską 

agresję. Myślę, że ta presja eksportowa będzie mniejsza i sytuacja powinna stopniowo wracać do normy. Oczywiście 

rolnicy musza dostać pomoc i Komisja Europejska to co ma w swojej dyspozycji, czym ja zarządzam w KE, to zostanie 

udostępnione polskim rolnikom – powiedział dzisiaj Janusz Wojciechowski w wywiadzie udzielony Polskiej Agencji 

Prasowej. 

Zamknij > 
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Rolnicy dowodzą, że kukurydza z Ukrainy jest fatalnej jakości. Co na to ministerstwo? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.03.2023 |  

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski, skierował pismo 

do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją, że nieprawdą jest, iż kukurydza 

pochodząca z Ukrainy jest wolna od mikotoksyn. - Rolnicy mają badania, które 

pokazują, iż przekroczenia DON-ów są dwukrotne i więcej, a próbki wykazują zapach 

stęchły – czytamy w piśmie łódzkiego samorządu rolniczego. 

- Wnoszę o ponowne wnikliwe przebadanie kukurydzy pochodzącej z Ukrainy przez 

certyfikowane laboratoria pod kątem zawartości mikotoksyn, które są szkodliwe 

zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Pismo zostało przekazane wraz z wynikami badań – 

informuje łódzka Izba. 

Dodajmy, że już w styczniu br. Bronisław Węglewski alarmował, że do biura Izby wpływają sygnały od rolników, iż 

kukurydza sprowadzona z Ukrainy jest zanieczyszczona mykotoksynami  (przekraczająca 10 - krotnie dopuszczalne 

normy)  i nadaje się tylko do palenia. - W związku IRWŁ prosi o podjęcie działań w sprawie kontroli kukurydzy z 

Ukrainy i wprowadzenie zakazu wykorzystania kukurydzy do skarmiania zwierząt i do celów spożywczych – czytamy 

w styczniowym komunikacie łódzkiego samorządu rolniczego. 

Źródło: IRWŁ 

Zamknij > 
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W ubiegłym roku Polska była piątym importerem zbóż z Ukrainy. A gdzie kraje głodujące? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.03.2023 |  

Polska zajęła w 2022 roku  miejsce w rankingu importerów wszystkich produktów 

rolnych z Ukrainy (2,7 mld dolarów), wyprzedzając Rumunię (2,5 mld dolarów). W 

przypadku zbóż zajęliśmy piąte miejsce wśród największych importerów ziarna z 

Ukrainy. 

Jak informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej, Chiny, które od 2020 roku 

pewnie dzierżyły pozycję lidera w pierwszej 10 największych importerów ukraińskiego 

zboża, umacniając swoją pozycję, w 2022 roku, ustąpiły Rumunii, która w 2021 roku nie 

znajdowała się nawet w pierwszej 20 głównych konsumentów zboża. Jeśli w 2021 roku 

wartość dostaw tego typu produktów rolnych do Rumunii wyniosła zaledwie 1,8 mln dolarów, to w 2022 roku 

znacznie wzrosły i przekroczyły 1,2 mld dolarów. Jednocześnie udział Rumunii w krajowym eksporcie zboża wyniósł w 

ubiegłym roku 13,6% wartości eksportu tej grupy towarowej. 

Drugie miejsce w rankingu zapewniły sobie Chiny z udziałem na poziomie 12,1%. 

Turcja, która w 2021 roku zajmowała trzecie miejsce na liście głównych konsumentów ukraińskiego zboża, w 2022 

roku z udziałem 9,6% spadła na 4 miejsce w rankingu, ustępując Hiszpanii, której udział wyniósł 10,8%. 

Dziesięciu głównych importerów ukraińskich zbóż (według wartości eksportu): 

• Rumunia (13,6%), 

• Chiny (12,1%), 

• Hiszpania (10,8%), 

• Turcja (9,6%), 

• Polska (7,0%), 

• Egipt (5,9%), 

• Włochy (4,4%), 

• Węgry (4,4%), 

• Holandia (3,7%), 

• Korea Południowa (2,1%). 

Łącznie na 10 wymienionych państw przypadło około 74% wartości wszystkich wyeksportowanych z Ukrainy 

produktów zbożowych. 

Źródło: UBN/ Andrzej Bąk 
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Umowa zbożowa została przedłużona na dotychczasowych warunkach o 60 dni 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.03.2023 |  

Dzisiaj (14 marca) wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Ołeksandr 

Hruszko poinformował o przedłużeniu umowy zbożowej na dotychczasowych 

warunkach o 60 dni.  - Umowa zbożowa została przedłużona na 60 dni, potwierdzono 

jej pakietowy charakter – powiedział wiceminister. 

Hruszko zaznaczył również, że Rosja „będzie wytrwała w zapewnianiu wypełnienia 

wszystkich zobowiązań dotyczących umowy zbożowej”. Należy również zauważyć, że 

pozostali sygnatariusze porozumienia – Ukraina, ONZ i Turcja – nie potwierdzili jeszcze 

oficjalnie przyjęcia tej decyzji. Obecna umowa wygasa 18 marca. 

Jednoczesnie portal APK Inform donosi, iż turecki minister obrony Hulusi Akar i właściwe organy państwowe 

kontynuują negocjacje ze swoimi odpowiednikami w sprawie dalszych działań w celu przedłużenia okresu 

obowiązywania „porozumienia zbożowego” zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami, biorąc pod uwagę żądania 

stron - informuje Interfax-Ukraina, powołując się na do oświadczenia Ministerstwa Obrony Turcji. 

Jak zaznaczył resort, Turcja wysoko ocenia działania stron w zakresie kontynuacji inicjatywy. W szczególności 

oświadczenie Rosji, że poprze przedłużenie umowy o kolejne 60 dni. - Jednocześnie, zgodnie z zarządzeniem 

Prezydenta Turcji, Minister Obrony Narodowej oraz właściwe organy państwowe kontynuują negocjacje i 

koordynację ze swoimi odpowiednikami w sprawie dalszych działań dotyczących „inicjatywy zbożowej”, które zostały 

przeprowadzone w sposób wcześniej w sposób skoordynowany i przedłużenia jego obowiązywania zgodnie z 

umowami, z uwzględnieniem wymagań stron – głosi oświadczenie. 
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O przyszłości polskiego rolnictwa, jeżeli wcześniej nie wykończy go polityka unijna, 

zadecyduje dostępność wody 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.03.2023 |  

- Prawdopodobnie budowa rakiety, która wyniosła Amerykanów w kosmos, wymaga 

mniejszej dokumentacji niż to co Wody Polskie chcą od rolnika zamierzającego 

wybudować trzy studnie głębinowe. Jeżeli będziemy w ten sposób dalej postępowali, to 

żadnej małej retencji nie będzie. To nie jest problem pieniędzy. Jeśli nie nastąpi 

uproszczenie przepisów, to żadne pieniądze sprawy nie rozwiążą. Będziemy marnowali 

te pieniądze – przestrzega były minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. 

- Woda decydowała w rozwoju cywilizacji i w różnych obszarach świata o przyszłości 

rolnictwa. To nie jest tak, że my mamy dramatycznie niskie opady. Chcielibyśmy lepsze, 

ale prawda jest, że rozkład tych opadów jest nieregularny. Generalnie brakuje wody wczesną wiosną, co jest wielkim 

problemem dla wschodów i dla rolnictwa na wiosnę. Można temu przeciwdziałać poprzez zatrzymanie wody. Kraje, 

które tej wody mają dużo mniej od nas, które musiały nauczyć się gospodarować, a takich krajów możemy podać 

kilka, tj. Hiszpania, Izrael. Mamy się gdzie uczyć. Tylko czy w Polsce my tę wodę chcemy zatrzymywać? Na to pytanie 

trzeba sobie odpowiedzieć w sposób zasadniczy. Na deklaracjach przez kolejne lata to się kończy. Ja chce się 

skoncentrować na małej retencji, choć oczywiście w Polsce potrzebna jest również duża retencja, zarówna korytowa 

jak i duże zbiorniki. To będzie napotykało zawsze na wielkie i nieuzasadnione opory ze strony organizacji  

ekologicznych, które nie bardzo wiadomo komu służą. Natomiast mała retencja, którą można wykonywać przy 

stosunkowo niewielkich środkach, często nawet beż żadnego wsparcia zewnętrznego, byle tylko warunki prawne na 

to pozwalały, to jest to co powinniśmy robić od wielu lat. Zatrzymywanie wody w istniejących systemach 

melioracyjnych, czy otwartych, czy zamkniętych, nie ma żadnych problemów ze znalezieniem rozwiązań 

technicznych. Zatrzymywanie wody w podpiętrzanych stawach czy jeziorach, to jest najprostsze sposób retencji. 

Zatrzymanie wody, która spełnia szereg warunków, daje szereg rożnych korzyści dla różnego jej wykorzystania. 

Niestety przepisy prawne są tak skonstruowane, że każdy kto chce zatrzymywać wodę czy z tej wody korzystać, 

napotka na ogromne bariery biurokratyczne. Te bariery miały być rozwiązane i ja już kilkakrotnie to czyniłem 

specjalną ustawą o retencji, która była w 2019 r. przygotowywana przez cztery resorty. Niestety, nie została 

procedowana i cały czas pozostaje pewnego rodzaju oczekiwaniem – mówił niedawno na sejmowej podkomisji 

rolnictwa poseł Prawa i Sprawiedliwości i doradca prezydenta RP ds. rolnictwa. 

Były minister podał przykład „mitręgi administracyjnej” z jaka zmagał się rolnik z okolic Chojnic, który chciał wykopać 

trzy studnie głębinowe. Aparat administracyjny miesiącami zwleka z wydaniem pozwolenia na budowę tych studni, 

bowiem wskazuje na skomplikowany charakter tej inwestycji i konieczność szczegółowego przeanalizowania 

materiału dowodowego. – Ja widziałem dokumentację. Ten rolnik wydał już pół miliona na te studnie: na materiały, 

na przygotowanie i na dokumentację. Prawdopodobnie budowa rakiety, która wyniosła Amerykanów w kosmos, 

wymaga mniejszej dokumentacji niż to co Wody Polskie chcą od tego rolnika. Jeżeli będziemy w ten sposób dalej 

postępowali, to żadnej małej retencji nie będzie. To nie jest problem pieniędzy. Jeśli nie nastąpi uproszczenie 

przepisów, to żadne pieniądze sprawy nie rozwiążą. Będziemy marnowali te pieniądze – przestrzegał Ardanowski. 
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Wiesław Gryn: 98% zboża z Ukrainy zostaje u nas. To czwarty rozbiór Polski 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.03.2023 | 

- To co się teraz dzieje na naszych oczach, to pisanie historii. Historia, która skończy się 

tym, że za parę lat będziemy widzieć jak wielkie korporacje będą wykupować polską 

ziemię. Ta ziemia dalej będzie produkowała, tylko nie w naszych rękach – przestrzega 

Wiesław Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. 

- Stoimy tu któryś raz na granicy, żeby w jakiś sposób zaakcentować ten proceder, który 

dzieje się na granicach, a później rozpływa się na teren całego kraju. To proceder, który 

ciągnie się przez pół roku i wydawałoby się, że jest fajnie, bo pomagamy Ukrainie. To 

jest żadna pomoc. Ukrainie należy pomagać w ten sposób, że należy utworzyć 

prawdziwy korytarz solidarnościowy, którym zboże będzie wyjeżdżało do krajów trzecich i do Afryki, ale dzisiaj tak się 

nie dzieje. 98% zboża, które wpływa z Ukrainy przez te granice, zostaje w Polsce. Niszczymy tym polską suwerenność 

i bezpieczeństwo żywnościowe. Polskie rolnictwo nie było przygotowane na zderzenie z liberalnym rolnictwem 

ukraińskim, gdzie wszystko wolno. Możemy powiedzieć, że to jest czwarty rozbiór Polski. To co się teraz wydarza na 

naszych oczach, to wydarza się historia. Historia, która skończy się tym, że za parę lat będziemy widzieć jak wielkie 

korporacje będą wykupować polską ziemię. Ta ziemia dalej będzie produkowała, tylko nie w naszych rękach. Ten 

rząd cały czas miał na ustach dobro gospodarstw rodzinnych. Mówili, że gospodarstwa rodzinne są trwałym 

elementem na horyzoncie czy na widnokręgu polskiego rolnictwa. Tak się nie dzieje. Dzisiaj zostaliśmy poświęceni i 

nie wiemy w imię czego. To jest bardzo przykre. Każdy zdroworozsądkowy rząd stara się o to, żebyśmy mieli własną 

żywność i żebyśmy mieli zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, abyśmy mieli bezpieczeństwo w postaci dostępu 

do wody i do energii, ale tak się nie dzieje. Widzimy, że za rok lub dwa dojdzie do tego samego co mamy dzisiaj z 

węglem, że zostaliśmy całkowicie uzależnieni. Tego byśmy nie chcieli. Zobaczcie państwo co dzieje się w Wielkiej 

Brytanii. Brakło nasion warzyw. Dlaczego? Bo każdy obywatel Wielkiej Brytanii, każdy kto ma jakiś skrawek ziemi, 

chce mieć jakiś warzywniak. A dlaczego? Żeby mieć własne bezpieczeństwo, a my w tym czasie pozbawiamy się 

własnej produkcji z własnej ziemi – mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej Wiesław Gryn z Zamojskiego 

Towarzystwa Rolniczego. 

- Następna rzecz. Mamy najmłodszych rolników w Unii Europejskiej. Ziemia jest nic nie warta bez ludzi. A my co 

robimy? Tych młodych rolników, którzy z dużą wiarą przejęli po rodzicach gospodarstwa, wzięli premię młodego 

rolnika, zadłużyli się, wzięli nowe maszyny i chcieli mieć jakieś perspektywy i wierzyli, że dadzą radę. Oni się pracy nie 

bali, bo oni wyszli z gospodarstw i wiedzieli jak rodzice pracują ciężko. Do czego doszło dzisiaj? Okazało się, że są 

niepotrzebni. Przeciwko temu protestujemy. Co się stało w jednej chwili, że ta niepisana umowa, którą mieliśmy jako 

rolnicy ze społeczeństwem, przez ileś dziesięcioleci karmiliśmy, te ceny były raz lepsze, raz gorsze, ale społeczeństwo 

akceptowało. Nie było żadnych chorób, żadnych epidemii. Dzisiaj okazało się, że ta umowa społeczna, którą rolnicy 

mieli ze społeczeństwem, została całkowicie zburzona. Przeciwko temu protestujemy – zakończył Wiesław Gryn, 

który jest jednym z organizatorów protestów na granicy z Ukrainą, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: rynek pogrąża się w marazmie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 15.03.2023 | 

Na rynku skupu zbóż nadal obserwujemy obniżki. Pomimo, że notowania zbóż na 

giełdzie Matif w Paryżu rosną od początku tygodnia, tak nie widać podobnych ruchów 

w cennikach polskich podmiotów skupujących. Wyjątek stanowi pszenica 

konsumpcyjna, która podrożała o nieco ponad 4 zł/t. Stawki za pozostałe gatunki zbóż 

nadal idą w dół. Liderem obniżek jest jęczmień konsumpcyjny, który w tym czasie stracił 

na wartości ponad 35 zł/t. W silnej tendencji spadkowej utrzymują się notowania 

rzepaku, który w odstępie dwóch dni potaniał o blisko 33 zł/t.  

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

15.03.2023 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się 

następująco:   
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Kpina z rolników. Uprawy ozime wyłączone z ekoschematów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.03.2023 | 

- Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie i sprzeciw w związku z docierającymi do nas 

informacji o możliwości przyznania w 2023 roku płatności w ramach ekoschematu 

„Uproszczone systemy uprawy” tylko do upraw zakładanych wiosną z wyłączeniem 

plantacji założonych jesienią, pomimo spełniania przez te plantacje założeń pakietu – 

czytamy w piśmie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, które zostało wysłane do 

ministra rolnictwa. 

- Wnioskujemy o uwzględnienie zarówno roślin jarych jak i plantacji roślin ozimych jako 

uprawy uprawnione do uzyskania płatności w ramach ww. ekoschematu o ile spełniają 

one wymogi. W naszej ocenie nie ma żadnego uzasadnienia do tego typu wykluczeń. Uzasadnieniem nie może tutaj 

być przytaczany często brak odpowiedniej kontroli, ponieważ organy kontrolujące będą mogły w takim samym 

stopniu i jedynie według tych samych zasad przeprowadzać kontrole w gospodarstwach zarówno dla roślin jarych jak 

i ozimych. Byłoby ogromną niesprawiedliwością, gdyby rolnicy, którzy już jesienią założyli plantacje roślin zgodnie z 

wymogami ekoschematu, nie mogli skorzystać z płatności. Wielu z nich zakupiło odpowiedni sprzęt do uprawy 

bezorkowej, ponieśli duże koszty tego zakupu z nadzieją na zapowiadane od dawna przecież płatności za 

preferowane systemy uprawy uproszczonej. W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie zasad przyznawania 

płatności w ramach ekoschematu i objęcie nim również roślin ozimych już w kampanii 2023 – apeluje prezes KPIR, 

Ryszard Kierzek. 
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Ekoschematy przewidują dopłaty wyłącznie do mieszanek roślin miododajnych. Gdzie tu 

logika? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.03.2023 | 

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, dopłaty do upraw roślin miododajnych powinny 

być przyznawane również do upraw jednogatunkowych. Wydaje się, że nie ma 

uzasadnienia dla ograniczenia dopłat wyłącznie do mieszanek roślin miododajnych. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia 

Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji wystąpił 13 marca 2023 r.  do Wicepremiera, 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o objęcie płatnością w ramach ekoschematu obszary 

z roślinami miododajnymi upraw jednogatunkowych. 

Przedstawiony do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia przewiduje, że rolnik 

może otrzymać wsparcie, jeżeli utworzył obszar z roślinami miododajnymi poprzez wysianie mieszanki składającej się 

co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych szczegółowo określonych w załączniku do rozporządzenia. 

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, dopłaty do upraw roślin miododajnych powinny być przyznawane również do 

upraw jednogatunkowych. Wydaje się, że nie ma uzasadnienia dla ograniczenia dopłat wyłącznie do mieszanek roślin 

miododajnych. Rolę pożywienia dla owadów zapylających równie dobrze spełniają plantacje jednogatunkowe, jak 

wielogatunkowe. Należy również wziąć pod uwagę, że konsumenci poszukują miodów jednogatunkowych, które są 

cenione wyżej niż wielokwiatowe. 

Krajowa Rada zwraca uwagę, że w wyniku przyjęcia ww. ograniczeń zostaną pominięte plantacje nasienne roślin 

miododajnych, które muszą być prowadzone w czystości gatunkowej. 

- Przedstawiony problem samorząd rolniczy zgłaszał już w dyskusji na temat Planu Strategicznego WPR na lata 2023-

27, jednak nasze uwagi nie zostały uwzględnione – przypomina KRIR. 

Źródło: KRIR 
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Bardzo słaby globalny popyt na nawozy azotowe. Ceny światowe nadal spadają 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.03.2023 | 

 Ceny nawozów na świecie spadają, a rolnicy i handlowcy kupują tylko absolutne 

minimum niezbędne do dalszego funkcjonowania. Magazyny sprzedających są często 

przepełnione, a podaż stale rośnie wraz ze spadkiem cen gazu. Analitycy twierdzą, że 

rynek globalny jest daleki od równowagi. 

Ceny nawozów azotowych nadal spadają, a ceny znajdują się pod silną presją słabego 

popytu i dalszego spadku cen gazu - twierdzą analitycy CRU w swoim cotygodniowym 

przeglądzie rynku. - Gwałtowny spadek cen gazu ziemnego spowodował odbicie 

europejskiej produkcji mocznika do około 60 do 65 procent normalnej wydajności. 

Jeszcze w ubiegłym roku fabryki pracowały na 20-30 procent swoich mocy przerobowych - mówi analityk nawozów 

Josh Linville. - Na Europę przypada tylko 5 procent światowej produkcji mocznika, ale to wciąż 11,3 miliona ton 

produktu, co ma duży wpływ na ceny – dodał analityk. 

- Po zakończeniu indyjskiego przetargu na mocznik ceny w większości regionów spadają o kolejne 20-30 USD za tonę. 

Perspektywy cenowe pozostają jednak słabe - mówi Linville. Przetarg na indyjski mocznik został rozstrzygnięty po 

cenach dostawy 330 USD/t CFR, co przekłada się na około 310 USD/t fob dla eksporterów z Bliskiego Wschodu. 

Zdaniem większości analityków, na rynku utrzymuje się ogromna nadpodaż, co zachęca większość klientów do 

dalszego kupowania tylko tego, co jest im absolutnie potrzebne i pozostawia możliwość zakupu w późniejszym 

czasie, gdy ceny będą jeszcze niższe. Sezon wiosenny na półkuli północnej był rozczarowujący dla handlowców i 

producentów nawozów, a większość popytu została pokryta kontraktami długoterminowymi, co oznacza, że 

inwestorzy spotowi mają niewielkie szanse na sprzedaż. 

Sezon wiosenny w Stanach Zjednoczonych jest już w pełnym rozkwicie, a cały import mocznika, który został 

dostarczony w ciągu zimy, jest teraz rozprowadzany na Środkowym Zachodzie. Przy bardzo wysokich zapasach 

amerykański, apetyt na dodatkowe dostawy będzie minimalny - analitycy opisują sytuację w USA. 

Ceny azotanu amonu nadal gwałtownie spadają. W Rosji cena spadła  ubiegłym tygodniu o kolejne 10% do stanu 

poniżej 250 USD/t fob w bałtyckich portach. Ceny amoniaku również kontynuowały trend spadkowy, przy czym cena 

na Bliskim Wschodzie spadła o prawie 70 USD/t, ponieważ popyt na amoniak w Azji prawie nie istnieje - twierdzą 

analitycy rynku nawozów. Chociaż niższe ceny spowodowały pewną aktywność zakupową, sektor amoniaku 

pozostaje poważnie nadpodażowy, a ceny będą nadal spadać, dopóki podaż i popyt nie zostaną zrównoważone. 

Brazylia, kolejny duży nabywca, jest również bogata w mocznik, a lokalni nabywcy naciskają na handlowców, aby 

zrekompensowali niedawne spadki cen spowodowane indyjskim przetargiem - twierdzą analitycy. 

Saletra amonowa w niemieckich portach kosztuje obecnie około 385 euro za tonę, choć na początku roku stawki 

przekraczały 550 EUR/t. 

Źródło: Agrarheute 
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Biurokracja pogrąża rolników do cna. Niektórzy mogą otrzymać odmowę płatności do 

działek 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.03.2023 | 

Podlaska Izba Rolnicza, na wniosek oddziału suwalskiego, sygnalizuje problem 

dotyczący rolników, którzy rozpoczęli w 2022 r. realizację zobowiązanie ekologicznego. 

Zmiana „reguł gry przez ARiMR spowoduje, że rolnicy będą otrzymywali odmowę 

płatności do działek.  

Jak wyjaśnia podlaski samorząd rolniczy, rolnicy deklarowali do płatności na swoich 

działkach rolnych mieszanki wieloletnie traw (trawy na GO). W tym czasie na 

deklarowanych działkach w e-wniosku, nie było oznakowania warstwy TUZ. Nowe 

warstwy TUZ-MKO zostały naniesione na tych działkach przez ARiMR już po kampanii 

wnioskowej (jesień 2022). W takiej sytuacji rolnik, wg ARiMR, na konkretnej działce nie mógł zadeklarować gruntu 

ornego, ponieważ po naniesieniu nowych warstw w systemie Agencji, działki te stały się trwałym użytkiem zielonym 

(TUZ). 

Podlaska Izba Rolnicza uważa, że jest to działanie niezgodne z zasadami, ponieważ nowe warstwy TUZ-MKO zostały 

naniesione przez ARiMR po terminie wprowadzania zmian do e-wniosku. Gdyby aktualne warstwy TUZ zostały 

naniesione przez ARiMR w terminie składania wniosków, rolnik mógłby inaczej zaplanować strukturę upraw na tych 

działkach, np. zasiew zboża. 

- Opisana sytuacja spowoduje, że rolnicy będą otrzymywali odmowę płatności do działek, które były deklarowane 

przez nich jako grunt orny z uprawą z uprawa mieszanek na GO. Dlatego zwracamy się z prośba do ARiMR o 

akceptację deklaracji rolnika w zakresie gruntu ornego jaką złożył poprzez e-wniosek w 2022 r. – czytamy w piśmie 

Grzegorza Leszczyńskiego, prezesa PIR. 

Zamknij > 
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Rolnicy szykują się na blokadę granicy z Ukrainą. Do Polski wjeżdża nawet rosyjskie 

zboże? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.03.2023 | 

- Jako Solidarność Rolnicza i związki nam towarzyszące, uczestniczyliśmy dzisiaj w 

spotkaniu z ministrem Henrykiem Kowalczykiem. Tematem rozmów był nie tylko 

napływ zbóż z Ukrainy, ale też drobiu, mąki i miodu – czyli tego wszystkiego co 

zachwiało sytuację na polskim rynku. Dlatego musieliśmy sobie dzisiaj ustalić i 

przegadać pewne priorytety, które mają być spełnione – mówił podczas dzisiejszej 

konferencji prasowej Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność. 

- Jednym z nich jest budowa magazynów przechowalniczych. Jest obietnica pana 

premiera, który zadeklarował, że takie magazyny będą mogły powstawać bez 

pozwolenia na budowę. Ma być dopłata do paliwa do przewożonego zboża i dopłata do zboża, o której już wcześniej 

była mowa. Rząd czeka na zielone światło z Komisji Europejskiej do udzielenia takiej pomocy. Kaucjowanie zbóż, o 

które myśmy wnosili, to tego nie chcą zrobić, bo nie ma zgody europejskiej. Rozmawialiśmy także o wsparciu w 

postaci dostępu do tanich kredytów. Będzie to polegało na tym, że te kredyty wysokooprocentowane, które ma 

rolnik, będzie teraz mógł scalić w jeden niskooprocentowany kredyt i tutaj jest mowa o 2%. Mają być zaproszone w 

krótkim czasie wszystkie banki, które są w Polsce i ten proces ma się rozpocząć – zapowiedział Obszański. 

Ponadto rolnicy zapowiedzieli protest na granicach z Ukrainą, który ma być przeprowadzony wspólnie z rolnikami z 

Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. – Zostanie zorganizowana blokada granicy z Ukrainą na całej długości. Jeśli te 

protesty nie pomogą, to rozszerzymy te działania przeciwko Komisji Europejskiej. Kolejnym krokiem będzie protest w 

Brukseli – mówił Tomasz Ognisty, przewodniczący Solidarności RI na Opolszczyźnie. Rolnicy uważają, że Komisja 

Europejska nie robi nic, aby rozwiązać problem napływu produktów rolnych z Ukrainy. Protest zaplanowano na 

początek kwietnia, ale konkretnej daty nie podano. 

Jeden z rolników wypowiadających się na konferencji, stwierdził, że delegacja z Polski uda się do Brukseli i sprawdzi 

czy polski rząd faktycznie jest blokowany przez Komisję Europejską w kwestii zahamowania importu zbóż z Ukrainy. – 

Nie zawsze do końca wierzymy w to co przedstawia się nam w ministerstwie. Czasami Bruksela narzuca ramy, w 

których poruszają się polscy urzędnicy. Nie zawsze tak jest, że Unia wszystko blokuje – stwierdził rolnik. 

- Strona słowacka mówi już o zbożu rosyjskim, które wjeżdża do Europy. Mamy sygnały, że to zboże z Rosji wjeżdża 

także do Polski – dodał na koniec konferencji Tomasz Ognisty. 

Zamknij > 
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LIR: Na dzisiaj cena nawozu w Niemczech wynosi 2000 zł/t, a w Polsce aż 3000 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.03.2023 | 

Lubelska Izba Rolnicza wskazuje, że ceny nawozów w Niemczech są niższe o tysiąc 

złotych i więcej niżeli jest to w cennikach polskich dystrybutorów. Co więcej, zdaniem 

samorządu rolniczego, za Odrą wyższe są ceny skupu zboża. Samorząd rolniczy zachodzi 

w głowę, jak to jest możliwe? 

- Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej stanowczo sprzeciwia się różnicom cenowym w 

sprzedaży nawozów. Na dzisiaj cena nawozu w Niemczech wynosi 2000 zł/t, natomiast 

w Polsce 3000 zł/t. Różnica cenowa wynosi tysiąc, często nawet ponad tysiąc złotych z 

promocją po stronie Niemiec. Dlatego pytamy, skąd taka niezdrowa konkurencja 

cenowa? – czytamy w stanowisku LIR. - Spore różnice cenowe dotyczą również skupu podstawowych produktów 

rolnych. Obecnie skup zboża w Niemczech to koszt 1300 zł/t, a w naszym kraju 1000 zł/t, przy prognozach dalszego 

spadku (ok. 15%) do końca bieżącego roku. Jednak pełne magazyny naszych produktów skupowych powodują to, że 

na dzień dzisiejszy rolnik nie ma gdzie sprzedać swoich płodów rolnych – zauważa samorząd rolniczy. 

- Jak wytłumaczyć wysokie ceny nawozów przy obecnych cenach gazu (Polska 0,24 gr/kWh, a Niemcy 0,33 gr/kWh), 

skoro koszty produkcji nawozów azotowych w ok. 80% opierają się o koszt pozyskania gazu? Pomimo tego, za 

nawozy zapłacimy więcej niż nasi zachodni sąsiedzi – pisze LIR. 

- Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o zniesienie drastycznych różnic cenowych, które niszczą rynek krajowy oraz 

zabezpieczenie cen na poziomie nieuwłaczającym godności pracy rolnika, który jest przecież fundamentem 

gospodarki – czytamy w stanowisku sygnowanym podpisem prezesa LIR, Gustawa Jędrejka. 

Zamknij > 
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Sytuacja jest kuriozalna i patologiczna. Obrót międzynarodowy zbóż z Polski odbywa się 

za pośrednictwem firm zagranicznych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.03.2023 | 

- Jednym z zadań Krajowej Grupy Spożywczej powinno być uruchomienie realnych 

możliwości eksportu zboża z Polski. Eksportu, który mógłby być kontrolowany i 

inicjowany przez władze polskie – uważa były minister rolnictwa, Jan Krzysztof 

Ardanowski. 

- Potrzeby żywnościowe świata są znane, a obszary głodu się rozszerzają. 

Przedstawiciele polskiego rządu biorą udział w różnego rodzaju wyjazdach i delegacjach 

do tych krajów, do których tej żywności trzeba. Tam nic się nie zmieni w najbliższych 

latach i żywność nadal będzie czymś wyjątkowo cennym. Chcielibyśmy, żeby Polska 

mogła tym prośbom, tym oczekiwaniom z krajów, które nie mają odpowiedniej ilości żywności, odpowiedzieć, byśmy 

mogli do tych krajów eksportować. Byłoby to zdecydowanie łatwiejsze, gdybyśmy mieli państwowe nabrzeże do 

załadunku statków. W tej chwili sytuacja jest kuriozalna, bo obrót międzynarodowy zbóż z Polski, co dotyczy też 

ziarna w nadmiernej ilości, które trafiło z Ukrainy, ale i eksportu polskiego zboża, odbywa się za pośrednictwem firm 

zagranicznych, które dzierżawią nabrzeża portowe – wyjaśniał Ardanowski podczas konferencji prasowej po 

obradach Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, która omawiała wczoraj dotychczasową 

działalność Krajowej Grupy Spożywczej (KGS) 

- To jest sytuacja niezrozumiała, a jednocześnie patologiczna, i wiążąca ręce polskiemu rządowi. Może się okazać, i 

często tak jest, że firmy, które mają własne plany eksportowe, własną rytmikę i logistykę ładowania zboża na statki, 

nie są w stanie udostępnić swoich nabrzeży wtedy kiedy byłaby taka potrzeba zgłaszana przez ministra rolnictwa, 

premiera czy prezydenta. Dlatego wydaje się, że trzeba wrócić do koncepcji państwowego nabrzeża rolniczego do 

przeładunku nasion, zarówno zboża jak i innych gatunków zbóż. Sprawa nie może być przeciągana w nieskończoność. 

Były przygotowane wszelkie możliwe rozwiązania i plany dotyczące jednego z nabrzeży w porcie w Gdyni. To z jakiś 

powodów nie zostało zrealizowane. Słyszymy o zapowiedziach uruchomienia kiedyś, w jakiejś bliżej nieznanej 

przyszłości, portu zbożowego w Gdańsku. Chodzi o to, żeby podejmować pewne działania szybko, żeby te działania 

mogły pomóc polskiemu rolnictwu w najbliższych latach – przekonywał poseł Prawa i Sprawiedliwości. 
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Grupa Azoty znacząco obniża ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 17.03.2023 | Fot. Shutterstock 

- Od piątku 17 marca Grupa Azoty znacząco obniża ceny nawozów azotowych i 

wieloskładnikowych w swojej autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, dostosowując ceny 

swoich produktów do bieżącej sytuacji rynkowej. To już kolejna obniżka w tym roku po 

obniżce z lutego 2023 roku – podano w komunikacie prasowym. O ile? Nie podano. 

• Ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych Grupy Azoty zostały obniżone.  

• W komunikacie prasowy brakuje konkretnych informacji dotyczącej wielkości 

obniżek, jest jednak wskazane, że obniżki cen nawozów będą znaczące. 

• Cennik Arochem nie został jeszcze zaktualizowany. 

Jak informuje oficjalnie Grupa Azoty jest to m.in. odpowiedź na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania 

rynkowe i dostosowanie cen produktów do bieżącej sytuacji na rynku surowcowym. Przypominamy, że ceny gazu 

spadły, na świecie ceny nawozów potaniały, a mamy też do czynienia z wysokim importem. 

Ceny nawozów. Dlaczego obniżki? 

- Należy podkreślić, że to już trzecia obniżka na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W październiku ubiegłego roku 

obniżyliśmy ceny nawozów o ok. 1000 zł/t, z kolei od lutego br. cenniki zostały obniżone o ok. 20-30 proc. – mówi w 

komunikacie Marcin Kowalczyk, wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezes Zarządu Grupy Azoty Puławy. 

Sprawdzamy czy zmienił się cennik na stronach Agrochem Puławy. Na razie na stronach wisi stary cennik. Będziemy 

śledzić sprawę. 

Przypominamy, że ostatnio cennik Agrochem Puławy, autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty, był zmieniany 14 

marca, wówczas podniesiono cenę mocznika, wcześniej 25 lutego podniesiono cenę RSM. Cennik nawozów 

wieloskładnikowych nie zmienił się od grudnia 2022 r. 

Czy obniżka ma coś wspólnego z protestami rolników? 

Link do pełnego artykułu 
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Pierwsi odważni rolnicy złożyli wnioski o dopłaty 
Farmer.pl | Autor :  farmer.pl | 17.03.2023 | Fot. Shutterstock 

Już 4,1 tys. rolników złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. - podaje ARiMR. 

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz innych płatności powierzchniowych 

można składać od 15 marca wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. 

Jak wynika z najnowszych statystyk Agencji, po dwóch dniach przyjmowania wniosków 

o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. 4,1 tys. rolników złożyło takie dokumenty. 

Wielu gospodarzy sygnalizuje jednak, że może mieć problem z eWnioskiemPlus. W 

tegorocznej kampanii pojawiły się bowiem nowe rodzaje płatności związane z ochroną 

środowiska i klimatu, które to mechanizmy realizowane są w ramach Planu 

Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, i rolnicy nie do końca rozumieją nowe zasady i 

uwarunkowania dotyczące składania wniosków.  

Resort rolnictwa chcąc pomóc tym rolnikom wydał decyzję, która zobowiązuje ODR-y do bezpłatnego pomagania 

rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Doradcy będą to robić w ramach porady doradczej. 

Najistotniejsze zmiany 

Od tego roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba m.in. stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają 

obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance, i zazielenienia). Wzmocniona warunkowość opiera 

się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze 

rolnej zgodnej z ochroną środowiska. 

Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, takich jak 

ekoschematy, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023. Ekoschematów jest 6, i to od rolnika 

zależy, czy zdecyduje się na ich wdrożenie. 

Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory 

wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taka przyznawana jest do 

pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit 

powierzchni gruntów, do których przyznawana jest płatność (dotychczas było to 50 ha). 

O jakie płatności można się ubiegać w 2023 roku? 

Składając wniosek o przyznanie płatności roku 2023 można ubiegać się o przyznanie: 

płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowego wsparcia dochodów, 

płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu 

zwierząt (ekoschematów), wsparcia dochodów związanego z produkcją: do krów, do bydła, do owiec, do kóz, do 

buraków cukrowych, do chmielu, do lnu, do konopi włóknistych, do pomidorów, do truskawek, do ziemniaków 

skrobiowych, do roślin pastewnych, do roślin strączkowych na nasiona; 

płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającej płatności podstawowej, płatności 

niezwiązanej do tytoniu; 

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW); 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020) w tym 

przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, pakietu 5 lub pakietu 6; 

płatności ekologicznej (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020) w tym: premia za zrównoważoną 

produkcję roślinno-zwierzęcą oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych; 
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płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym płatności za 

retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 

1, interwencji 2 lub interwencji 5; 

płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami 

ekologicznymi, premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych; 

pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę; 

premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020); 

premii z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020); 

pierwszej premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027). 

Najważniejsze daty 

Wnioski o przyznanie płatności wraz z załącznikami będą przyjmowane od 15 marca do 15 maja 2023 r….. 

Link do pełnego artykułu 
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