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I.   SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM    
      
 
W minionym tygodniu nastąpił dalszy spadek cen skupu zbóŜ płaconych przez wytwórnie pasz  
i młyny. Jak na razie młyny i mieszalnie pasz kupują tylko pod bieŜące potrzeby czekając na dalsza zniŜkę 
cen ziarna. Postępujące zbiory zbóŜ w kraju a takŜe import ziarna pszenicy (głównie z Czech i Słowacji) - 
czemu sprzyja istotne umocnienie się złotego - wpływają na spadki cen. Pszenica paszowa z reguły 
skupowana jest w cenach od 420 PLN/t na południu kraju do 440-440 PLN/t 
w centrum i na północy. Ceny jęczmienia paszowego kształtują się w przedziale od 315 PLN/t do 350 
PLN/t, a pszenŜyta od 330 PLN/t do 360 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco wytwórnia).  
Ceny kukurydzy to przedział 580-630 PLN/t, aczkolwiek skup tego zboŜa jest ograniczony.  
Ceny pszenicy konsumpcyjnej kształtują się w przedziale 450-460 PLN/t. 
Lepsze od spodziewanych zbiory zbóŜ w UE, w tym głównie we Francji i Niemczech, a takŜe perspektywy 
dobrych zbiorów w kraju mogą spowodować dalsze spadki cen w kraju. Wiele zaleŜało będzie od 
warunków pogodowych do zakończenia zbiorów, a takŜe jakości zebranego ziarna.  
Zaawansowanie Ŝniw jest zróŜnicowane w zaleŜności od regionu kraju. Zbiory zbóŜ są najbardziej 
zaawansowane województwach południowych. Według dostępnych meldunków, na dzień 7 sierpnia w woj. 
opolskim zboŜe zebrano z około 50-60% areału. Z kolei, na dzień 6 sierpnia w woj. pomorskim zboŜe 
zostało zebrane z około 12% areału uprawy. 
 
Na dzień 7 sierpnia br., ceny płacone producentom za rzepak technologiczny w ramach umów 
kontraktacyjnych wahały się w przedziale 970-1070 PLN/t wobec 950-1020 PLN/t przed tygodniem oraz 
1180-1250 PLN/t notowanych w tym samym okresie poprzedniego roku. Zbiory rzepaku ozimego są na 
ukończeniu w województwach południowych oraz są bardzo zaawansowane w woj. północnych. Na dzień 6 
sierpnia, w woj. pomorskim rzepak zebrano z 89% areału uprawy. 
 
Według notowań giełdowych, w piątek 7/08 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaŜy na giełdach 
towarowych (w zaleŜności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 460-485 PLN/t (460-530 PLN/t 
przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej – 430-450 PLN/t (430-500 PLN/t).  
Z kolei, ceny Ŝyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 300-310 PLN/t (310-340 PLN/t), jęczmienia 
paszowego – 345-400 PLN/t (345-400 PLN/t), a kukurydzy – 600-640 PLN/t (600-640 PLN/t) (wszystkie 
ceny loco magazyn sprzedającego).  
 
 
II. CENY ZBÓ ś, SOI  I  ŚRUTY SOJOWEJ  NA  GIEŁDZIE  CBOT  
 
W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy ozimej na giełdach amerykańskich osłabły 
Na giełdzie w Chicago, cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliŜszym (wrzesień 2009) spadła  
o 7,3% do poziomu 179,8 USD/t. Znaczny spadek cen zanotowano takŜe w przypadku pszenicy  
 
HRW na giełdzie w Kansas City, gdzie cena pszenicy w kontrakcie najbliŜszym obniŜyła się o 6,1% do 
poziomu 193,0 USD/t. Spadek notowań cen pszenicy w USA był m.in. wynikiem umocnienia się dolara. 
Rosnąca podaŜ ziarna pszenicy z tegorocznych zbiorów powoduje, iŜ uczestnicy rynku są szczególnie 
wyczuleni na wszelkie czynniki, które mogą zmniejszyć konkurencyjność amerykańskiego ziarna na rynku 
światowym, a umocnienie się dolara jest jednym z takich czynników.  
 
W analizowanym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdzie MATIF w dalszym ciągu pozostawały w 
trendzie spadkowym. W piątek 7/08, cena pszenicy (kontrakt sierpniowy) na giełdzie w ParyŜu spadła o 
4,5% w stosunku do ceny sprzed tygodnia i wyniosła 123,00 EUR/t. Na giełdzie LIFFE w Londynie, na 



przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie najbliŜszym (listopad 2009) obniŜyła się o 4,6% 
do 98,25 funtów/t. Podobnie jak tydzień wcześniej, dalszy spadek notowań cen pszenicy na giełdach 
europejskich był w znacznej mierze wynikiem utrzymujących się dobrych prognoz zbiorów w krajach UE i 
postępujących Ŝniw, a takŜe spadków cen pszenicy na giełdach w USA.  
 
W przeciągu analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago ponownie umocniły się, 
głównie w wyniku znacznie uszczuplonych zapasów soi w USA i i utrzymującego się wysokiego 
zapotrzebowania ze strony importerów, głównie Chin.  
 
Na dzień 2 sierpnia br., unijne zapasy interwencyjne zbóŜ (łącznie ze zboŜem pozostałym z poprzedniego 
sezonu) wynosiły 1.498 tys. ton, w tym 868 tys. ton jęczmienia, 559 tys. ton kukurydzy oraz 72 tys. ton 
pszenicy. 
Do przejęcia na zapasy pozostało jeszcze 64,8 tys. ton ziarna zbóŜ, z tego 59 tys. ton jęczmienia. 
W Polsce, na dzień 2 sierpnia br. stan interwencyjnych zapasów zbóŜ wynosił 80,5 tys. ton, z tego 79,1 tys. 
ton jęczmienia i 1,4 tys. ton pszenicy. Całość ziarna zaoferowanego w ramach interwencji została juŜ 
przejęta na zapasy.  
 
 
 
NOTOWANIA CEN ZBÓś NA GIEŁDZIE W CHICAGO 

CBOT - KUKURYDZA

USD/t 12.VI 19.VI 26.VI 3.VII 10.VII 17.VII 24.VII 31.VII 7.VIII 7.VIII/31.VII

IX'09 171,01 160,31 154,17 136,06 129,21 130,46 124,50 133,62 126,77 94,9%
XII'09 176,21 165,11 159,13 140,70 133,06 135,90 128,41 137,55 128,50 93,4%
III'10 180,86 169,68 163,77 146,06 138,26 139,60 134,00 142,59 133,85 93,9%
V'10 183,85 172,98 167,08 149,76 141,88 143,38 137,80 146,29 137,55 94,0%

VII'10 186,76 176,37 169,76 153,38 145,35 146,21 141,10 149,83 140,70 93,9%
IX'10 182,75 173,69 166,68 155,50 148,42 149,72 144,24 152,35 143,46 94,2%

CBOT - PSZENICA SRW

USD/t 12.VI 19.VI 26.VI 3.VII 10.VII 17.VII 24.VII 31.VII 7.VIII 7.VIII/31.VII

IX'09 225,31 214,73 206,87 194,37 190,55 199,00 189,67 194,08 179,82 92,7%
XII'09 235,23 224,36 215,76 203,93 200,32 208,70 199,66 204,15 189,82 93,0%
III'10 241,63 230,46 221,78 210,39 206,94 215,40 206,50 210,76 196,95 93,4%
V'10 245,59 234,50 226,19 214,72 210,98 219,43 210,98 215,32 201,43 93,5%

VII'10 248,24 237,88 230,09 218,48 214,58 222,74 214,60 219,21 205,54 93,8%
IX'10 252,13 242,21 234,94 223,62 219,50 226,80 219,50 223,99 210,69 94,1%
XII'10 258,90 248,97 243,24 232,22 227,95 234,50 227,22 231,93 218,40 94,2%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO 

CBOT - SOJA   

USD/t 12.VI 19.VI 26.VI 3.VII 10.VII 17.VII 24.VII 31.VII 7.VIII 7.VIII/31.VII

VIII'09 430,34 411,53 414,47 424,02 383,82 370,90 375,15 416,65 435,19 104,4%
IX'09 407,27 385,96 384,34 389,85 357,00 348,48 349,58 383,60 400,65 104,4%
XI'09 395,51 369,64 364,13 369,64 336,94 339,30 336,20 360,82 381,55 105,7%
I'10 397,93 372,21 364,50 370,23 340,03 342,16 338,85 361,70 382,57 105,8%

III'10 396,61 371,26 362,44 367,80 337,75 343,92 340,03 360,46 380,44 105,5%
V'10 390,73 367,07 355,68 361,34 340,39 344,06 340,76 357,52 375,30 105,0%

VII'10 389,12 366,48 355,31 359,72 340,98 343,70 342,96 359,35 374,79 104,3%
VIII'10 384,34 362,29 350,90 355,31 336,94 340,98 340,40 356,56 372,21 104,4%

CBOT - ŚRUTA SOJOWA   

USD/sh.t 12.VI 19.VI 26.VI 3.VII 10.VII 17.VII 24.VII 31.VII 7.VIII 7.VIII/31.VII

VIII'09 385,70 364,20 371,00 382,20 344,80 317,50 323,20 361,00 374,50 103,7%
IX'09 362,80 338,00 338,00 348,80 320,80 295,70 299,70 332,50 344,20 103,5%
X'09 345,50 316,00 314,20 323,70 296,30 282,70 283,30 307,20 323,50 105,3%

XII'09 336,70 308,50 306,00 314,70 289,30 278,70 279,70 300,50 319,00 106,2%
I'10 333,10 305,70 299,00 307,10 285,10 276,20 277,30 295,70 315,70 106,8%

III'10 328,90 302,50 292,70 301,00 283,60 275,70 276,80 292,10 311,40 106,6%
V'10 321,30 297,00 284,40 292,50 281,60 274,70 276,00 287,40 303,90 105,7%

VII'10 318,30 295,50 282,40 289,50 281,80 275,50 277,60 288,50 303,10 105,1%
VIII'10 314,30 291,50 278,40 284,00 278,80 274,00 276,10 286,50 301,60 105,3%  

 
 
 
 
 
 

NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W  CHICAGO, KANSAS 
CITY I MINNEAPOLIS (USD/t)

KONTRAKT NAJBLI śSZY
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NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W 
CHICAGO

KONTRAKT NAJBLI śSZY
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III. MONITORING  SUSZY  
 

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce 

Za okres: 
[07] 1.VI - 31.VII

 

Ocena zagroŜenia suszą rolniczą w siódmym okresie raportowania dotyczy: zbóŜ ozimych i jarych, 
kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 
drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych. 
W siódmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2009 roku, nie stwierdzamy wystąpienia 
suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie 
których dokonywana jest ocena stanu zagroŜenia suszą są w dalszym ciągu 
na większości terenów Polski nieznacznie ujemne lub dodatnie. Obliczone wartości KBW dla w/w upraw są 
znacznie wyŜsze od wartości krytycznych. 
Ze względu na obecne warunki wodne dla roślin uprawnych, terytorium Polski moŜna podzielić na trzy 
obszary: z nadmiarem, z dobrymi warunkami oraz z lekkim deficytem wody. 
Znaczny nadmiar wody występuje na południu i na wschodzie kraju, w województwach: dolnośląskim, 
opolskim, śląskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim oraz w części województwa podlaskiego. Dodatni 
bilans wodny mimo wysokiej temperatury powietrza wynika z bardzo wysokich opadów atmosferycznych. 
Warunki takie bardzo sprzyjają rozwojowi wielu chorób  
i szkodników w uprawach rolnych. 
Na przewaŜającym obszarze Polski występują dobre warunki wilgotnościowe dla upraw (część północna, 
północno-wschodnia, środkowa). 
Lekki deficyt wody, nie wykazujący jednak zagroŜenia suszą rolniczą, występują jedynie na terenie 
północno-zachodniej części kraju. 
Opracowano: 
Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy  
Opublikowano: 05.08.2009 
Następny komunikat wg. okresów raportowania 

 
 

 
IV.  SEGMENT  MŁYNARSKI      



           
(Dane za okres 27.07. – 02.08.2009) 
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)              

 
        Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się  
        następująco (w makroregionach): 
 

-  Region Centralno – Wschodni - 518,00 ( tydzień temu  548,00 zł/t) 
-  Kujawsko – Mazurski  - 505,00 (                        562,00 zł/t)          
-  Południowy    - 486,00 (                        515,00 zł/t) 
-  Śląski    - 500,00 (                        587,00 zł/t) 
-  Zachodni    - 545,00 (                        563,00 zł/t)       

 
Średnia cena  510,80 zł/t  - znaczny spadek  (tydzień temu 555,00 zł/t)     
 
 

 
Uwaga: 

   Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach   
   skupu/dostawy, występującymi  w róŜnych miejscach i w róŜnych wielkościach partii. Ceny  
   krańcowe często dotyczą  incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują  większy  
   zakres transakcji skupowych.    
 
   Ceny zbó Ŝ: 
                                       Giełdy towarowe           ceny transakcyjne zł/t  
 
 
   - pszenica paszowa 
  
      - import  z dowozem                                                                     450  
 
      - kraj  z dowozem                                                                          480 
                w magazynie                                                                  430 – 450 
 
   - pszenica konsumpcyjna 
  
      - kraj  w magazynie zbiór 2009                                                450 - 480 
                                       zbiór 2008                                                520 - 530 
 
      - import z dostawą zbiór 2009                                                    520 - 530  
 
      Pojawił się juŜ jęczmień jary, ale podobnie jak w przypadku ozimego, nie ma zainteresowania  
      zakupem. Tona jarego maksymalnie kosztuje 400 złotych. Ozimy jest średnio o 50 zł tańszy.  
 
 
 
V. ŚREDNIE CENY  DROBIU  oraz  śYWCA WIEPRZOWEGO   
       
     (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 27.07 - 02.08.2009) 
      w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)   
  
           1. Średnie ceny skupu: 
                             drobiu: a) brojler kurzy:  3,661 zł/kg  (+ 0,1) 

b) indyk   4,956 zł/kg  (- 1,4) 
 

                              trzoda: 



                              półtusze wieprzowe wg EUROP  6,455 zł/kg  (- 0,67) 
 
            2.  Średnie ceny zbytu: 

 drób świeŜy: 
        a)  kurczak                             6,733 zł/kg  (- 0,5) 

          b) indyk                                      7,429 zł/kg  (- 2,1) 
 
                               półtusze wieprzowe   7,099/kg  (- 0,6) 
 
 
 

VI.   RYNEK  RO ŚLIN  OLEISTYCH  
 

         (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 27.07-02.08.2009) 
        (w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 
 
         - Cena zakupu (średnia krajowa)  
                        - nasiona rzepaku         1.032,00 zł/t  (- 6,0)  
         
         - Cena sprzedaŜy (średnia krajowa) 
                       -  olej rzepakowy rafinowany               2.826,00 zł/t  (- 3,0) 
          
                       -  śruta rzepakowa                  418,00 zł/t (- 25,0) 
 
                       -  makuch rzepakowy                                                     581,00 zł/t (- 8,2) 
 
 
 

VII.  INFORMACJE  OGÓLNE    
  

1)  Przetargi:     
                                         
              W „Notatce Sygnalnej z dnia 29 czerwca, 2009 r.” informowaliśmy  o ogłoszonym   
               przetargu na odsprzedaŜ węgierskiej kukurydzy  ze zbiorów poprzedzających zbiory 
               w roku gospodarczym 2007/2008 z magazynów interwencyjnych  - Rozporządzenie 
               Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. 
                 
               Szczegóły przetargów „Brukseli” przedstawiają się następująco:           
 
               a) przetarg w dniu 16 lipca, 2009 r. 
              
                 -oferty zgłoszono na partię 8.789 ton w przedziale cenowym € 36,69- 98,02 za tonę  
                  oferty zaakceptowane: na partię 2.213 ton po cenie min. € 98,02 za tonę    
 
               b) przetarg w dniu 7 sierpnia, 2009 r.  
 
                 -oferty zgłoszono na partię 4.576 ton w przedziale cenowym € 36,69- 93,11 za tonę  
                  oferty zaakceptowane: na partię 2.630 ton po cenie min. € 93,11 za tonę    
 
 
     2)  Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 20 – 26.07.2009 r. 
          (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) 

 
         Kurs EUR = 4,1928 PLN 
 
   



 Pszenica konsumpcyjna                 Pszenica paszowa                     Jęczmień paszowy           Kukurydza paszowa 
            
                  PLN/t     €/t                       PLN/t    €/t                   PLN/t      €/t                     PLN/t    €/t      
 
Rumunia 401 96  Rumunia 345 82  Słowacja 315 75  Bułgaria 450 107 
Bułgaria 427 102  Słowacja 346 83  Rumunia 335 80  Grecja 484 115 
Estonia 446 106  Bułgaria 364 87  Estonia 339 81  Węgry 498 119 
Słowacja 459 109  Estonia 395 94  Litwa 350 83  Austria 514 123 
Węgry 463 111  Węgry 403 96  Bułgaria 358 85  Czechy 519 124 
Grecja 472 113  Litwa 426 102  Czechy 364 87  Francja 535 128 
Czechy 502 120  Czechy 436 104  Polska 368 88  Rumunia 546 130 
Litwa 503 120  Łotwa 438 104  Węgry 381 91  Włochy 576 137 
Łotwa 525 125  UK 490 117  Austria 400 96  Niemcy 591 141 
Francja 531 127         Niemcy 407 97        
Niemcy 545 130  Niemcy 509 121  Francja 428 102        
Dania 552 132  Polska 509 122  UK 436 104  Belgia 612 146 
Polska 561 134  Dania 512 122  Łotwa 440 105  Polska 652 155 
Belgia 570 136         Belgia 453 108  Portugalia 653 156 
Włochy 586 140  Holandia 520 124  Dania 459 109  Hiszpania 670 160 
Austria 600 143  Irlandia 547 131  Holandia 464 111  UE 561 134 
Hiszpania 607 145  Belgia 558 133  Grecja 482 115     
UK 772 184  Portugalia 586 140  Irlandia 504 120     
UE 535 158  UE 462 110  Włochy 515 123     
        Portugalia 539 129     
                  
        Hiszpania 551 131     
        UE 423 101     

 
 
 
 3) Z dniem 8 kwietnia br. Agencja Rezerw Materiałowych rozpoczęła sprzedaŜ zbóŜ  
     w  systemie  przetargowym na Internetowej Giełdzie Towarowej (IGT) 

             
a) na sesję w dniu 5 sierpnia br. – zgłoszone oferty na sprzedaŜ łącznej ilości 5.000 ton  
    pszenicy  konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 560 zł/tona z następujących  
    magazynów:   

      - partia 5.000 ton  - Elewarr Sp. z o.o. Oddział w Krupcu mag. Siennica Nadolna 
 

                SprzedaŜ: sprzedaŜy nie było  
 
           b) na  sesję w dniu 7 sierpnia br. – zgłoszone oferty na sprzedaŜ łącznej ilości  5.000 ton  

    pszenicy  konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 560 zł/tona z następujących  
    magazynów:   

- partia 5.000 ton  - Elewarr Sp. z o.o. Oddział w Krupcu mag. Siennica Nadolna 
 

               SprzedaŜ: sprzedaŜy nie było 
  VIII. INFORMACJE PASZOWE  
 

           
   1) MoŜliwość skaŜenia siarczanu cynku 
 
        Zgodnie z uzyskanymi z FEFAC informacjami oraz publikacją FeedInfo News Service w jednej  
        z chińskich fabryk produkujących siarczan cynku wykryto wysokie skaŜenie kadmem. Fabryka  
        jest własnością Changsha Xianghe Chemical i produkuje głównie siarczan cynku uŜywany do  
        celów paszowych. Zgodnie z dokumentami firmy, jej produkty eksportowane są do Ameryki  
        Północnej, Azji, Europy i Oceanii. 



 
       W związku z tym Komisja Europejska zwróciła się do unijnych organizacji branŜowych  
       z prośbą o sprawdzenie w gronie swoich członków, czy ww. dodatek paszowy z firmy Changsha  
       Xianghe Chemical nie był sprowadzony do poszczególnych krajów członkowskich. 
 
 
  2) „Pasze rzepakowe w Ŝywieniu zwierząt” – publikacja w przygotowaniu 
 
        Polski Stowarzyszenie Producentów Oleju przegotowuje publikację p.t.:  
                          „Pasze rzepakowe  w Ŝywieniu zwierząt” 
        KsiąŜka ukaŜe się jesienią br. w ramach cyklu wydawniczego „Teraz rzepak, Teraz olej”. 
        Dotychczas w serii „Teraz rzepak, Teraz olej” ukazały się następujące publikacje: 
              I tom: „Kodeks dobrej praktyki produkcji rzepaku” – lipiec 2008 
            II tom: „Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda” – luty 2009 
           III tom: „Technologia produkcji surowca – część  I – od wyboru odmiany do ochrony  
                          w stadium rozety” – lipiec 2009  
       Wszystkie publikacje dostępne są w wersji elektronicznej - do zamówienia na stronie        
                                                           www.pspo.com.pl. 
 
 
 
  IX. INNE  INFORMACJE  
 
 

1) UE: EKSPORT PSZENICY OSIĄGNĄŁ 1,2 MLN TON 
 

              W bieŜącym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla kolejnej partii pszenicy –  
              158 tys. ton, co podnosi ilość tego gatunku wyeksportowaną od początku sezonu  
              handlowego do 1,22 mln ton. W analogicznym okresie poprzedniego sezonu handlowego była to 
ilość w podobnej wysokości -tj. 1,16 mln ton. Łącznie w bieŜącym sezonie KE  
             wydała licencje na wywóz 1,63 mln ton zbóŜ wobec 1,95 mln ton w tym samym okresie  
              poprzedniego sezonu. 
              Dotychczasowy import w bieŜącym sezonie osiągnął 1,54 mln ton ziarna w stosunku do  
             1,26 mln ton w analogicznym okresie rok wcześniej. 
                 (FAMMU/FAPA na podst: Reuters) 
 

   2)Pozytywna opinia EFSA o kolejnej odmianie modyfikowanej kukurydzy  
 

Kolejna odmiana modyfikowanej kukurydzy (MiR 604) otrzymała pozytywną opinie EFSA 
i będzie przedmiotem obrad Komitetu Naukowego d/s Łańcucha śywnościowego i Zdrowia 
Zwierząt w dniu 29 września br. 
 
Równocześnie brak do tej pory potwierdzenia, Ŝe poprzednio rekompensowana przez EFSA 
Odmiana MON 88017 znajduje się w agendzie Rady Rolnej UE i będzie głosowana w dniu  
7 września br. 

 
        3) Praca w zarządzie EFSA 
 
           Komisja Europejska – Dyrekcja Zdrowia i Konsumpcji poszukuje kandydatów do pracy  
           w Zarządzie Europejskiego Biura ds. Bezpieczeństwa śywności EFSA w Parmie (Włochy),  
           na zasadzie niestałego członka Zarządu (7 stanowisk). 
 
           Termin składania zgłoszeń upływa 30 września 2009 r. Oficjalne ogłoszenie ukazało się  
           w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej OJ No. 168 C z 21 lipca 2009 r. 
            Posiedzenia Zarządu EFSA odbywają się od 4 do 6 razy do roku. Członkowie Zarządu nie  
            otrzymują wynagrodzenia jednakŜe zwracane są normalne koszty podróŜy i wyŜywienia.  



            Otrzymują oni równieŜ wynagrodzenie za kaŜdy dzień spotkań (zgodnie z art. 21 Regulaminu  
            Zarządu EFSA). 
 
            Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji na stronie: 
                            http://www.efsa.europa.eu oraz http://ec.europa.eu/food/efsa_en.htm 
 
 
      X. INFORMACJE PRASOWE 
      1) Trudne Ŝniwa 
 
         Nieopłacalne ceny i rosnące koszty. Producenci zbóŜ mają coraz więcej powodów do  
           narzekań. Tegoroczne Ŝniwa będą wyjątkowo długie i trudne. 
           Pogoda w tym roku daje się we znaki rolnikom. Wiosną uprawy niszczyła susza, teraz ulewy  i 
nawałnice. Nadmiar wilgoci juŜ spowodował spadek jakości ziarna. 
          Władysław Pawelski, Śniadowo: choroby będą wchodzić. Jest parno Ŝeby porosty się nie  zaczęły 
robić. 
           Z powodu pogody Ŝniwa są teŜ bardzo opóźnione. W dodatku ziarno musi najpierw trafić do suszarni, 
a to znacznie podnosi koszty. Na pewno nie zrekompensują tego niskie ceny.    Dlatego w przyszłym roku 
trzeba się liczyć ze zmniejszeniem produkcji. 
           Rafał Mładanowicz, KFPZ: będą oszczędzać na materiale siewnym na pewno będą  
           zdecydowanie oszczędzać na nawoŜeniu. 
           Ceny zbóŜ juŜ od dwóch lat nie pokrywają kosztów produkcji. Wielu rolników moŜe mieć w tym 
roku powaŜne problemy. 
           Rafał Mładanowicz, KFPZ: automatycznie osłabną firmy obsługujące sektor rolny. Czyli mniejsze 
podatki, mniejsza sprzedaŜ, upadłość nawet niektórych firm. Dlatego, Ŝe bardzo mocno zaangaŜowały się w 
rynek kredytując producentów rolnych. 
           Zdaniem Krajowej Federacji Producentów ZbóŜ zbiory ziarna wyniosą około 25 mln ton.  
           (TVP redakcja rolna) 
 

2) IGC: Prognoza zbiorów zbóŜ w UE  
Według Międzynarodowej Rady ZboŜowej (IGC), produkcja zbóŜ w UE-27 w sezonie 2009/10 wyniesie 
284,6 mln ton wobec 285,3 mln ton w poprzedniej prognozie i  
 313,2 mln ton sezon wcześniej. Lider unijnej produkcji zbóŜ - Francja - zbierze 68,6 mln ton  
 (69 mln ton we wcześniejszej prognozie i 70,5 mln ton sezon wcześniej). 
            Zbiory w Niemczech prognozowane są na 48,2 mln ton, tylko nieznacznie mniej w stosunku do 
czerwcowej prognozy w wysokości 48,6 mln ton i 50,1 mln ton w ubiegłym sezonie.  
 Zbiory w Wielkiej Brytanii oceniane są na 22 mln ton wobec 24,3 mln ton w zeszłym roku.  
            Znaczny spadek zbiorów odnotuje Hiszpania (skutek suszy) – 22,6 mln ton. 
 
 
Prognoza zbiorów pszenicy w UE (łącznie z durum) 
 

 2008 2009 P 

UE-27 151,2 134,2 
Francja 39,5 37,8 
Niemcy 26,0 25,0 
Wielka Brytania 17,3 14,5 
Polska 9,3 8,7 
Włochy 9,0 6,5 
Dania 5,0 5,4 
Rumunia 7,8 5,0 
Hiszpania 6,7 4,7 
Republika Czech 4,7 4,1 
Węgry 5,7 4,0 
Bułgaria 4,4 3,5 
Szwecja 2,2 2,3 
Grecja 1,7 1,9 
Słowacja 1,8 1,6 
 
Źródło: Reuters, IGC, P-Prognoza 



 
 

3) UKRAINA: Prognoza bilansu zboŜowego w sezonie 2009/10 
 

             Według wiodącej firmy analitycznej UkrAgroConsult, tegoroczne zbiory zbóŜ na Ukrainie  
             wyniosą 40,671 mln ton wobec 49,2 mln ton w poprzednim sezonie. Zapasy początkowe  
             szacowane są na 3,53 mln ton (4 mln ton sezon wcześniej). Eksport prognozowany jest 
             w wysokości 17 mln ton (24,4 mln ton w poprzednim sezonie). Zapasy końcowe  
             przewidywane są na blisko 3 mln ton. Zbiory pszenicy wyniosą, według ostatnich prognoz,  
             19,4 mln ton (24,2 mln ton sezon wcześniej), a całkowita podaŜ tego gatunku 21,6 mln ton  
             (27,2 mln ton w poprzednim sezonie). Eksport oceniany jest na 7,55 mln ton (12,64 mln ton  
             w sezonie 2008/09). Zapasy końcowe pozostaną na prawie niezmienionym poziomie co  
             sezon wcześniej, tj. ok. 2 mln ton. 
             Zbiory jęczmienia będą tylko nieznacznie niŜsze w stosunku do zeszłego roku, tj.  
             w wysokości 11 mln ton (11,8 mln ton w ubiegłym roku). PodaŜ tego gatunku szacowana  
             jest na 11,58 mln ton (12,64 mln ton w zeszłym roku). Eksport prognozowany jest na  
             5,8 mln ton (6,3 mln ton sezon wcześniej), a zapasy końcowe na 540 tys. ton (577 tys. ton 
             w ubiegłym sezonie). Zbiory kukurydzy w sezonie 2009/10 prognozowane są na 7,6 mln ton  
             wobec 10 mln ton w poprzednim sezonie. 
             Całkowita podaŜ oceniana jest na 8,16 mln ton (10,88 mln ton sezon wcześniej), a eksport  
              tego gatunku przewidywany jest w wysokości 3,5 mln ton (5,2 mln ton w zeszłym roku).  
             Nieco niŜsze będą zapasy końcowe - 388 tys. ton wobec 543 tys. ton na początku sezonu. 
 
               Prognoza bilansu zbóŜ na Ukrainie, 
 
 
 Sezon 2008/09 Sezon 2009/2010P 

Zapasy początkowe 4,000 3,531 
Zbiory 49,200 40,671 
PodaŜ 53,331 44,328 
Eksport 24,388 17,050 
Popyt 49,800 41,332 
Zapasy końcowe 3,531 2,996 
 
Źródło: Reuters, P-Prognoza 
 

4) NIEMCY: rekordowe zbiory zbóŜ 
 

              Według niemieckiego stowarzyszenia spółdzielni rolniczych, w bieŜącym sezonie Niemcy  
               Odnotują rekordowe zbiory zbóŜ - w wysokości 50,6 mln ton. Oznacza to poziom  
               produkcji wyŜszy niŜ w poprzednim sezonie, w którym zebrano 49,8 mln ton ziarna.  
              Prognoza sierpniowa została skorygowana w górę o 2,8 mln ton w stosunku do lipcowych    
               przewidywań. 
               Zbiory pszenicy ozimej oceniane są obecnie na 26,26 mln ton wobec 25,7 mln ton  
              w 2008 r. i 24,6 mln ton w lipcowej prognozie. Nadal występują jednak obawy o jakość  
              ziarna. śniwa pszenicy ozimej mogą zakończyć się juŜ za tydzień, o ile pozwolą na to  
              warunki pogodowe. 
               Kończą się zbiory jęczmienia ozimego. Spółdzielcy oceniają tegoroczne zbiory bardzo  
               wysoko, na  0,08 mln ton wobec 9,3 mln ton w 2008 r. i 9,64 mln ton w lipcowej  
               prognozie. 
                    (FAMMU/FAPA na podst.: Reuters) 
 
 

5) FRANCJA: zbiory pszenicy powyŜej 38 mln ton 
 

               Według francuskiej firmy analitycznej Agritel, zbiory zbóŜ we Francji w sezonie 2009/10  
               Przekroczą 38 mln ton, dzięki rekordowym plonom. Średnie plony prognozowane są na  
               7,805 ton/ha, tj. o 5,76% więcej w porównaniu z zeszłym sezonem. Przewidywane plony  
               przewyŜszą poprzedni rekord w wysokości 7,79 t/ha w 2004 r. i 7,75 t/ha odnotowany  



               w 1998 r. 
               Wysokie zbiory znajdą odzwierciedlenie w spadku cen ziarna pszenicy i to nie tylko na  
                Rynku francuskim. Jakość ziarna z tegorocznych zbiorów oceniana jest jako zadowalająca. 
                Francja jest zarówno liderem unijnej produkcji pszenicy, jak i wiodącym eksporterem tego 
                gatunku na rynki zagraniczne. 
                     (FAMMU/FAPA na podst.: Reuters) 
 
 

6) UE: bilans pszenicy w ubiegłym sezonie 
 

               Według IGC, unijny bilans pszenicy miękkiej w sezonie 2008/09 zakończył się  
               zwiększeniem poziomu zapasów z poziomu początkowego 9,4 mln ton do 15,3 mln ton.  
               Ubiegłoroczna produkcja szacowana jest na 141,2 mln ton, a podaŜ na 156,8 mln ton.  
                Unii udało się wyeksportować rekordową ilość ziarna pszenicy miękkiej - 22,4 mln ton. 
 
 
   Unijny bilans pszenicy  mi ękkiej w sezonie 2008/09 w mln ton (Według: IGC)  
  
Zapasy początkowe 9,4 
Produkcja 141,2 
Import 6,3 
Całkowita podaŜ 156,8 
Zuzycie paszowe 48 
ZuŜycie na cele Ŝywnościowe 55,1 
Całkowite zuŜycie wewnętrzne 119,1 
Eksport 22,4 
Zapasy końcowe 15,3 

 
 
   (FAMMU/FAPA na podst.: Reuters) 
 
 

7) Kazachstan oczekuje urodzaju  
 

              Kazachstan spodziewa się wysokich zbiorów pszenicy w bieŜącym sezonie. Produkcja  
              prognozowana jest na 14 mln ton. Oficjalne prognozy wskazują na zbiory zbóŜ ogółem 
              o 15-20% wyŜsze w stosunku do 15,6 mln ton zebranych w poprzednim sezonie.  
              Eksport ziarna przewidywany jest na 7-8 mln ton w nadchodzącym sezonie, w większości  
             do krajów sąsiadujących, takich jak Iran, Afganistan i kraje kaukaskie. 
             Mniejsze zbiory zbóŜ na Ukrainie, w stosunku do poprzedniego sezonu, dają moŜliwość  
             zwiększenia kazachskiego eksportu przez ukraińskie porty Morza Czarnego, które  
             w ubiegłym sezonie pracowały z największą moŜliwą wydajnością. 
                  (FAMMU/FAPA na podstawie Reuter)s 
 
        8)  Rzepakowe problemy 
 
            Sprawdził się najczarniejszy scenariusz plantatorów rzepaku, cena tak bardzo spadła, Ŝe teraz  
            mało  kto kusi się o dalsze wiarygodne prognozy. Wiadomo natomiast co zrobią plantatorzy.  
           Ci juŜ  zapowiadają zmniejszenie upraw w przyszłym roku. 
            Tegoroczne zbiory rzepaku i jakość nasion są dobre. Ale nastroje plantatorów juŜ nie. Rok  
            temu za tonę nasion rolnicy otrzymywali w skupie nawet 1400 zł. Teraz stawka jest o blisko  
            450 zł niŜsza. Wzrosły za to koszty produkcji. 
            Mariusz Olejnik, Krajowy Związek Producentów Rzepaku: porównując cenę średnią 1250  
            z tamtego roku gdzie produkowaliśmy rzepak przy cenach nawozów niŜszych a teraz ten  
            rzepak,  który zbieramy produkujemy przy cenach nawozów od 50 do 10% wyŜszej, to moŜe  
            się okazać, Ŝe ta uprawa jest nieopłacalna. Dlatego wielu rolników powaŜnie zastanawia się  
            nad przyszłością swoich upraw. 
            Mariusz Olejnik, Krajowy Związek Producentów Rzepaku: na pewno będzie znaczne  



            zmniejszenie zasiewów. 
            Rynek rzepaku jest rzeczywiście rozchwiany – przyznają handlowcy. Ale ryzyka związanego 
            z niskimi cenami moŜna było uniknąć - dodają. Ci rolnicy, którzy podpisali z zakładami  
            umowy  kontraktacyjne na sprzedaŜ rzepaku w lutym lub nieco później za tonę otrzymują  
            teraz znacznie wyŜsze stawki. 
            Andrzej Bąk, Warszawska Giełda Towarowa: kaŜdy producent rolny, który moŜe  
            zabezpieczyć sobie cenę sprzedawanego rzepaku, pszenicy, czy teŜ nawet wysokość dopłaty  
            bezpośredniej jaką otrzymuje – a tego nie robi z róŜnych przyczyn – taki producent rolny jest  
            spekulantem na rynku. 
            (TVP redakcja rolna) 
 
 

       9) Ukraina – rzepakowe Ŝniwa bliskie zakończenia 
         
            Na Ukrainie zebrano rzepak z powyŜej 80% areału tj. około 800 tys. ha. Oil World szacuje  
            się, Ŝe w br. rzepak uprawiany jest tam na 1 mln ha. Ostatnio zwiększono szacunki plonów  
            na 1,55-1,6 t/ha, wobec czego zbiory mogą osiągnąć 1,6 mln ton wobec 2,9 mln ton przed  
            rokiem. Niektóre prywatne źródła prognozują zbiory na 1,7-1,9 mln ton głównie ze względu  
            na większe szacunki powierzchni uprawy. Np. Kernel Group prognozuje 1,9 mln ton.  
            W 2009 roku spadek areału rzepaku nastąpił na skutek wzrostu areału jęczmienia, kukurydzy  
            oraz słonecznika. Niewykluczone, Ŝe produkcja słonecznika moŜe być mniejsza niŜ  
            przewidywane tydzień wcześniej 6 mln ton i osiągnąć 5,7-5,9 mln ton wobec rekordowego  
            poziomu 6,7 mln ton przed rokiem. 
               (FAMMU/FAPA na podst: Oil World) 
 
 
 
 
 

      10)  Farmerzy są za szerszym wprowadzeniem kukurydzy GMO 

 
              Plantatorzy kukurydzy domagają się moŜliwości uprawiania genetycznie zmodyfikowanych  
              odmian. Ich zdaniem to jedyna szansa na zagwarantowanie opłacalności produkcji. 
              Nieopłacalność produkcji spowodowana wysokimi kosztami oraz niewystarczającymi  
              plonami.  
              Z cenami nawozów trudno walczyć, ale jeŜeli chodzi o plonowanie to pomysł na poprawę  
             jest  prosty. MoŜna je podnieść wprowadzając nowe technologie. Takim przykładem jest  
             kukurydza odporna na omacnicę prosowiankę - kukurydza genetycznie zmodyfikowana.  
             Co transgeniczne odmiany zmieniłyby w Ŝyciu producentów kukurydzy? Po pierwsze  
             odeszłoby  zagroŜenie ze strony tego szkodnika. W niektórych regionach kraju omacnica  
             prosowianka niszczy nawet 40% upraw kukurydzy.  
             Jest ona takŜe niebezpieczna dla konsumentów. Ze względu na pojawiające się po jej  
             Ŝerowaniu grzyby, które wytwarzają rakotwórcze mytotoksyny.  
             To jest interes nie tylko producentów ale i konsumentów Ŝeby ta produkcja była czysta.  
             A czysty i bezbolesny sposób to jest ta rewolucja biogenetyczna, która pozwala nam  
             wprowadzić te geny odpornościowe.  
             Plantatorzy kukurydzy domagają się oficjalnie potwierdzonego prawa wyboru do upraw  
             odmian konwencjonalnych lub transgenicznych. Obecne przepisy nie regulują tych kwestii  
             dokładnie.  
             W efekcie upraw GMO jest coraz więcej, ale ile i gdzie tego nikt dokładnie nie wie. 
 
     11)  W 2009 r. unijny potencjał przemysłu produkcji biodiesla wzrośnie o 31 proc.  
 
             W 2009 roku potencjał przemysłu produkcji biodiesla osiągnie około 21 mln ton, czyli  
              o 31 proc. więcej niŜ rok temu, kiedy wyniósł 16 mln ton. Eksperci FAMMU/FAPA są  
              zdania, Ŝe znacząca część potencjału dalej pozostaje nie wykorzystana.  
             W 2008 roku produkcja biodiesla w UE wzrosła o 35 proc. do 7,76 mln ton. Udział unijnej  



              produkcji w światowej był w 2008 roku na poziomie blisko 65 proc. Eksperci z Zespołu  
              Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych zauwaŜają, Ŝe przyrost produkcji w zeszłym  
             roku nie był juŜ tak dynamiczny jak w 2005 roku (+65 proc.) czy 2006 roku (+54 proc.),  
             ale był wyŜszy niŜ 17 proc. wzrost odnotowane w 2007 roku. 
 
 
       12) Polska wolna od brucelozy bydła  
 
              Rośnie status zdrowotny bydła w Polsce. Potwierdzeniem tego faktu jest uznanie naszego  
              kraju przez Komisję Europejską za kraj wolny od brucelozy bydła.  
              Jak informuje Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek, z dniem 5 sierpnia 2009 roku  
              Polska została uznana za kraj oficjalnie wolny od brucelozy bydła. Decyzja Komisji  
              Europejskiej w tej sprawie, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii  
              Europejskiej L204 w dniu  wczorajszym. 
              Uznanie naszego kraju za wolny od tej choroby ma bezpośrednie przełoŜenie ekonomiczne.  
              Nie trzeba juŜ wykonywać badań kierunkowych na obecność tej choroby i dołączać tej  
               informacji  do świadectwa zdrowia. Oznacza to obniŜenie kosztów. Ułatwi to takŜe eksport  
              Ŝywych zwierząt zarówno do innych krajów UE jak i państw trzecich. Powiedział nam  
              Andrzej Romaniak –  główny specjalista z biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt, Głównego  
              Inspektoratu Weterynarii. 
                  (Źródło: farmer.pl) 
 
  
    
XI. AKTY PRAWNE:                      
 
 
                      a) opublikowane w Dzienniku Ustaw 
 

- Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca, 2009 r. uchylające niektóre  
      rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia  
      zwierzęcego (DZ.U. Nr 123 z dnia 5 sierpnia, 2009 r. poz. 1024) 

 
a) opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:        
 

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 696/2009 ustalające naleŜności celne przywozowe w sektorze zbóŜ 
mające zastosowanie od dnia 5 sierpnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy UE Nr  L 203 z dnia 5 
sierpnia, 2009 r. str. 0016 - 0018) 

 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do cen referencyjnych, obliczania 
kosztów finansowych i fizycznych kontroli ryŜu (Dziennik Urzędowy UE Nr  L 205 z dnia 7 
sierpnia, 2009 r. str. 0015 - 0018)      

 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie ofert na 

przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, 
o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009 (Dziennik Urzędowy UE Nr  L 205 z 
dnia 7 sierpnia, 2009 r. str. 0019)    

 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie ofert na 

przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, 
o którym mowa w rozporządzeniu (WE)) nr 677/2009 (Dziennik Urzędowy UE Nr  L 205z 
dnia  7 sierpnia, 2009 r. str. 0020)    

 


