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I.   SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM    
      
    W minionym tygodniu, obserwowany w ostatnich tygodniach wzrost cen pszenicy paszowej  
     i kukurydzy wyhamował. Ceny kukurydzy Ŝądane przez dostawców doszły do poziomu  
    700 PLN/t. Taki poziom cenowy nie jest do zaakceptowania przez wytwórnie pasz, z tego teŜ  
     powodu wiele z nich postanowiło wstrzymać skup tego zboŜa. Wytwórnie zamiennie kupują  
     pszenicę paszową, której ceny kształtują się w przedziale 500-550 PLN/t (netto, loco wytwórnia),  
     w zaleŜności od regionu kraju i oferowane ceny skupu były zbliŜone do poziomu cen sprzed  
     tygodnia. 
     Stabilizacja cen wystąpiła takŜe w przypadku cen pszenicy konsumpcyjnej i Ŝyta konsumpcyjnego.  
     Spadki notowań cen na giełdach europejskich spowodowały spadek popytu na polską pszenicę  
     w Niemczech. 
     Coraz większa liczba przetwórców skupia się juŜ na tegorocznych zbiorach i zaczyna podpisywać  
     umowy kontraktacyjne. Średnia stawka za pszenicę konsumpcyjną to 550 PLN/t. 

 
     Według notowań giełdowych, w piątek 12/06 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaŜy  
     na giełdach towarowych (w zaleŜności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 560-585 PLN/t  
     (580-620 PLN/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej – 500-540 PLN/t (500-540 PLN/t). 
     Z kolei, ceny Ŝyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 370-385 PLN/t (370-390 PLN/t),  
     jęczmienia paszowego – 430-435 PLN/t (430-435 PLN/t), a kukurydzy – 680-720 PLN/t  
     (680-720 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).  
 
 
II. CENY ZBÓ ś, SOI  I  ŚRUTY SOJOWEJ  NA  GIEŁDZIE  CBOT  
 
 
     W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich ponownie osłabły.  
      Postępujące zbiory pszenicy ozimej w południowych stanach USA, a takŜe wzrost kursu dolara  
      i obawy o spadek konkurencyjności amerykańskiej pszenicy na rynku międzynarodowym to  
      główne czynniki, które wpłynęły na dalszą korektę cen pszenicy w USA. Ubiegło tygodniowy  
      raport USDA dotyczący wielkości zbiorów zbóŜ i oleistych w USA był neutralny dla rynku  
      pszenicy. Według ocen USDA, tegoroczne zbiory pszenicy ogółem w USA wyniosą 54,9 mln ton  
      wobec 55,2 mln ton prognozowanych przed miesiącem i 68 mln ton zebranych przed rokiem. 
 
      W analizowanym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdzie MATIF takŜe osłabły i to pomimo  
       bardzo wysokiego poziomu eksportu pszenicy z unijnego rynku. W piątek 12/06, cena pszenicy  
       (kontrakt sierpniowy) na giełdzie w ParyŜu spadła o 3,7% w stosunku do ceny sprzed tygodnia 
       i wyniosła 141,25 €/t. Z kolei, cena kukurydzy w kontrakcie czerwcowym na giełdzie MATIF  
       wyniosła 149,00 €/t i była o 2,0% wyŜsza w porównaniu do ceny sprzed tygodnia.  
 
 
      Na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie  
      lipcowym spadła aŜ o 10,9% do 108,75 funtów/t. 
 
      W przeciągu analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago wzrosły siódmy  
       tydzień z rzędu. Ubiegło tygodniowe oceny Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA  
      dotyczące wysokości zapasów soi w USA na koniec bieŜącego sezonu 2008/09 potwierdziły  
      obawy uczestników rynku, iŜ stan zapasów soi w USA będzie rekordowo niski. Według USA,  
      zapasy końcowe soi wyniosą jedynie 3 mln ton wobec 5,5 mln ton przed rokiem. W końcu  
      minionego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago jednak osłabły, na co wpłynęło  
      umocnienie się dolara, wycofanie się z zakupów wcześniej zakontraktowanych partii  



      amerykańskiej soi przez Chiny oraz sprzedaŜ kontraktów na soję przez fundusze spekulujące na  
      rynkach surowcowych. 
 
 
 
 
NOTOWANIA CEN ZBÓś NA GIEŁDZIE W CHICAGO 

CBOT - KUKURYDZA

USD/t 17.IV 24.IV 1.V 8.V 15.V 22.V 29.V 5.VI 12.VI 12.VI/5.VI

VII'09 151,80 151,80 162,83 165,74 164,24 169,36 171,72 174,79 167,47 95,8%
IX'09 155,58 155,58 166,29 169,05 167,94 173,30 175,66 178,73 171,01 95,7%
XII'09 160,23 160,07 170,54 173,06 172,59 177,94 180,78 184,01 176,21 95,8%
III'10 165,11 164,95 175,19 177,10 176,76 181,72 184,71 188,26 180,86 96,1%
V'10 167,79 168,34 178,49 180,38 179,60 184,48 187,55 191,09 183,85 96,2%
VII'10 170,23 171,41 181,72 183,46 182,35 186,99 189,91 193,85 186,76 96,3%

CBOT - PSZENICA SRW

USD/t 17.IV 24.IV 1.V 8.V 15.V 22.V 29.V 5.VI 12.VI 12.VI/5.VI

VII'09 196,43 199,59 209,44 217,15 212,16 225,02 234,13 228,91 214,80 93,8%
IX'09 206,57 209,59 219,14 226,78 221,93 234,57 243,83 239,20 225,31 94,2%
XII'09 214,80 217,96 227,22 234,87 230,09 242,88 252,06 248,39 235,23 94,7%
III'10 220,54 223,25 233,03 240,45 235,60 248,53 257,72 254,85 241,63 94,8%
V'10 224,36 226,93 236,26 243,76 238,98 251,55 260,95 258,82 245,59 94,9%
VII'10 226,05 229,13 238,10 246,40 241,04 253,75 263,30 263,08 248,24 94,4%  

 
 
 
 
NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO 

CBOT - SOJA   

USD/t 17.IV 24.IV 1.V 8.V 15.V 22.V 29.V 5.VI 12.VI 12.VI/5.VI

VII'09 382,65 379,93 400,87 408,37 415,35 428,43 435,04 450,26 457,61 101,6%
VIII'09 372,21 371,26 389,12 394,41 398,67 416,67 421,96 430,41 430,34 100,0%
IX'09 356,78 356,49 371,48 375,30 375,96 395,43 402,86 404,55 407,27 100,7%
XI'09 343,55 342,89 356,78 359,87 358,47 378,97 390,36 390,07 395,51 101,4%
I'10 347,01 344,66 357,74 360,97 359,50 379,64 391,17 392,13 397,93 101,5%
III'10 348,48 345,54 357,52 360,46 358,03 375,59 387,13 390,44 396,61 101,6%
V'10 350,17 342,89 355,31 356,93 355,31 369,42 380,30 383,68 390,73 101,8%

CBOT - ŚRUTA SOJOWA   

USD/sh.t 17.IV 24.IV 1.V 8.V 15.V 22.V 29.V 5.VI 12.VI 12.VI/5.VI

VII'09 318,70 318,30 342,00 341,50 358,20 375,00 382,50 396,00 422,70 106,7%
VIII'09 306,50 307,60 327,30 324,80 339,20 360,40 364,00 371,00 385,70 104,0%
IX'09 290,50 292,20 309,80 307,00 319,20 341,20 347,50 347,50 362,80 104,4%
X'09 271,10 272,60 288,00 285,50 296,70 321,30 331,50 327,00 345,50 105,7%
XII'09 268,20 269,50 284,00 279,50 288,10 313,30 323,00 317,00 336,70 106,2%
I'10 268,70 268,20 282,50 277,00 284,30 307,50 317,60 312,70 333,10 106,5%
III'10 270,50 267,50 280,50 275,20 281,60 301,20 311,60 308,20 328,90 106,7%
V'10 271,00 264,50 277,50 271,00 277,10 291,70 302,60 300,20 321,30 107,0%  

 
 
 



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.  SEGMENT  MŁYNARSKI      
           
      (Dane za okres 01 – 07.06.2009)     
       (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)              
        Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się  
        następująco (w makroregionach): 
 
 
            -  Region Centralno - Wschodni      -   562,00               ( tydzień temu  545,00 zł/t) 
            -  Kujawsko - Mazurski                   -   550,00               (                        541,00 zł/t)          
            -  Południowy                                  -   508,00               (                        506,00 zł/t) 



            -  Śląski                                           -    536,00               (                        532,00 zł/t) 
            -  Zachodni                                      -    589,00               (                        564,00 zł/t)       
 
              Średnia cena  524,80 zł/t  - znaczny wzrost  (tydzień temu 549,00 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 zbóŜ: 
 

                                      Giełdy towarowe                ceny transakcyjne zł/t  
 
    - pszenica konsumpcyjna 
          - oferty sprzedaŜy                                                          590 – 630 
          - oferty kupna                                                                550 – 590 
 
   - pszenica paszowa 
         - oferty sprzedaŜy                                                           520 – 580 
         - oferty kupna                                                                 500 – 570 
 
    - kukurydza  
  
        - oferty sprzedaŜy 
                   - z dowozem                                                         620 – 750 
                   - w gospodarstwie                                                620 – 670 
 
        - oferty kupna 
                   - z dowozem                                                         600 – 640 
                   - w gospodarstwie                                                 550 – 580 
 
        (TVP redakcja rolna) 
 

 
 
           
IV. CENY  DROBIU  oraz  śYWCA WIEPRZOWEGO   
            (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
             ( w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)   
  
           1. Ceny skupu: 
                              brojlerów:     a) brojler kurzy:            3,599 zł/kg  (+ 1,9) 
                                                    b) indyk                        5,098 zł/kg  (- 0,9) 
                              trzoda: 
                              półtusze wieprzowe wg EUROP        6,421 zł/kg  (+ 1,42) 
 
            2.  Ceny zbytu: 
                              drób świeŜy:   a) kurczak                     6,713 zł/kg  (+ 2,5) 
                                                      b) indyk                        7,754 zł/kg  (- 2,0) 
 
                               półtusze wieprzowe                             7,175 zł/kg  (+ 1,1) 
 
 
 
 



V.   RYNEK  ROŚLIN  OLEISTYCH  
 

           (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 
           (w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 
 

- Ceny zakupu (średnia krajowa): 
                 - nasion rzepaku                                  1.383,00 zł/t  (+ 2,0)  

 
                                   - olej rzepakowy rafinowany                3.286,00 zł/t  (+ 5,3) 
 
                                   - śruta rzepakowa                                    600,40  zł/t (+ 4,6) 
 
                                   - makuch rzepakowy                               696,00 zł/t  (- 0,9) 
 
 
 

VI.  INFORMACJE  OGÓLNE    
 
       1)  Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 25 – 31.05.2009 r. 

 (opracowano w MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej) 
 
 Kurs EUR = 4,4998 PLN 
 

   Pszenica konsumpcyjna                 Pszenica paszowa                     Jęczmień paszowy         Kukurydza paszowa 
            
                  PLN/t     €/t                       PLN/t    €/t                       PLN/t      €/t                 PLN/t    €/t      
  
 
Estonia 569 127  Czechy 493 110  Czechy 433 96  Bułgaria 490 109 
Słowenia 646 144         Słowacja 379 84  Rumunia 505 112 
Rumunia 518 115  Bułgaria 403 89  Bułgaria 426 95  Słowenia 568 126 
Łotwa 645 143  Słowacja 438 97  Estonia 360 80  Słowacja 454 101 
Polska 544 121  Łotwa 603 134  Polska 429 95  Polska 601 134 
Bułgaria 477 106  Polska 512 114  Irlandia 578 129  Austria 551 123 
Słowacja 552 123  Rumunia 500 111  Łotwa 476 106  Czechy 526 117 
       Irlandia 628 140  Niemcy 503 112        
Niemcy 637 142  Holandia 703 156  Dania 529 118  Niemcy 692 154 
Belgia 679 151  Litwa 499 111         Włochy 750 167 
Litwa 576 128  Estonia 481 107  Holandia 607 135  Francja 712 158 
Francja 678 151  Niemcy 612 136         Belgia 760 169 
Włochy 703 156  UK 631 140  Francja 564 125  Hiszpania 779 173 
Grecja 619 138  Belgia 666 148  Austria 505 112  Grecja 519 115 
Dania 653 145         Litwa 436 97  Portugalia 825 183 
Austria 641 143  Austria 520 116  Rumunia 477 106  UE 624 139 
Hiszpania 703 156  Dania 595 132  Finlandia 455 101     
Portugalia 794 177  Portugalia 732 163  Włochy 612 136     
UE 626 139  UE 563 125  Belgia 578 129     
        Portugalia 669 149     
        Grecja 570 127     
        Hiszpania 628 140     
        UE 511 113     
 
 
 
 

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



             
a) na sesję w dniu 10 czerwca br. – zgłoszone oferty na sprzedaŜ łącznej ilości 5.000 ton  
    pszenicy  konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 600 zł/tona z następujących  
    magazynów   

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

                SprzedaŜ:  nie było sprzedaŜy 
 
 
                                   
 

                              
VII.  INFORMACJE  PRASOWE  
  
     1) FAO: maleje światowa produkcja zbóŜ, w UE szacuje się 8-proc. spadek zbiorów  
  
         Według najnowszego raportu FAO, w 2009 r. światowa produkcja zbóŜ wyniesie 2,219 mld ton, 
          tj. o 3 proc. mniej niŜ w zeszłym sezonie - podało FAMMU/FAPA.  
         Największe spadki zbiorów pszenicy spodziewane są w krajach zaliczanych do grupy  
         kluczowych producentów tego gatunku. W przypadku Unii Europejskiej prognozowany jest  
         spadek zbiorów o 8 proc. do 138,6 mln ton, USA - o 19 proc. do 55,1 mln ton, a Rosji –  
         o 14 proc. do 55 mln ton. 
         Jak podaje FAMMU/FAPA za FAO, podaŜ zbóŜ powinna być wystarczająca do pokrycia  
         zapotrzebowania - ze względu na stosunkowo wysoki poziom zbiorów, wysokie zapasy końcowe  
         oraz zwolnienie tempa wzrostu konsumpcji. Niemniej jednak rosnące powiązanie sektora rolnego 
         z sektorem energetycznym, rynkami finansowymi i walutowymi zwiększa ryzyko zewnętrznych  
         zakłóceń. 
 

 
    2) Nadal wysokie zbiory zbóŜ w Rosji  
  
        Według ostatnich prognoz, tegoroczne zbiory zbóŜ w Rosji wyniosą około 90 mln ton - informują  
        eksperci FAMMU/FAPA.  
        Jak zauwaŜają przedstawiciele FAMMU/FAPA, jest to co prawda znacząco mniej w porównaniu 
        do zeszłorocznego rekordu w wysokości 108 mln ton, nadal jednak znacznie powyŜej wyników  
        produkcji sprzed dwóch sezonów - w wysokości niewiele ponad 82 mln ton.  
        Według wcześniejszych prognoz niektórych analityków, przy sprzyjających warunkach  
         pogodowych zbiory zbóŜ w nadchodzącym sezonie mogą osiągnąć nawet 100 mln ton.  
        Oznaczałoby to kolejny sezon znacznej nadwyŜki podaŜy zbóŜ na rosyjskim rynku. 
 
 
    3) Ambitne plany 
 

        Rosja w ciągu 10 - 15 lat chce podwoić eksport zboŜa. O takiej decyzji poinformowała minister  
        rolnictwa tego kraju Jelena Skrynik. 
        Moskwa zapowiedziała, Ŝe na międzynarodowe rynki ma trafiać co roku od 40 do 50 milionów  
        ton rosyjskiego ziarna,  wobec 20 milionów w 2008 roku. 
        Planowane wielkości eksportu stanowić będą około 20 % światowego rynku zboŜa. 
        (TVP redakcja rolna) 
 
   4) Zasiewy roślin jarych na W ęgrzech  
 
       Areał zasiewów roślin jarych na Węgrzech jest w bieŜącym roku o 2,6% mniejszy niŜ w ubiegłym  
       roku i wynosi 2,25 mln hektarów. Zmniejszyła się powierzchnia uprawy owsa, buraków  
       cukrowych, sorgo i ziemniaków, a takŜe słonecznika. Areał uprawy warzyw nie zmienił się.  
       Znacznie wzrosła powierzchnia uprawy rzepaku ozimego.  
       (Agra Europe 2009, nr 2358, s. M/9)  



 
  5) IGC obniŜa prognozy zbiorów kukurydzy, podwyŜszają szacunki spoŜycie tego gatunku  
  
      Międzynarodowa Rada ZboŜowa (IGC - International Grain Council), obniŜyła kwietniową  
      prognozę zbiorów kukurydzy na świecie w nadchodzącym sezonie. PodwyŜszono zaś szacunki  
     dotyczące spoŜycia tego gatunku - podaje FAMMU/FAPA.  
     Zbiory kukurydzy wyniosą, według IGC 771 mln ton (784 mln ton w poprzednim sezonie). 
     PoniewaŜ wzrośnie zuŜycie kukurydzy do produkcji biopaliw, IGC podniosła prognozę dotyczącą  
     spoŜycia tego gatunku - z 791 mln ton do 792 mln ton. 
     IGC zrewidowało w dół oszacowanie zapasów końcowych kukurydzy na świecie - do 118 mln ton  
     wobec 129 mln ton miesiąc wcześniej i 139 mln ton na koniec sezonu 2008/09.  
 
6) Zła pogoda pogarsza zbiory rzepaku na Ukrainie  
  
     Na Ukrainie SovEcon, ze względu na niekorzystną aurę zmniejszył prognozy zbiorów rzepaku  
     z 2,2 mln ton do 1,85 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.  
     Obecnie zasiewy szacuje na 1,54 mln ha. To mniejsza powierzchnia niŜ zeszłoroczne 1,75 mln ha.  
     Straty w zasiewach ozimych na skutek mrozów przekroczyły 300 tys. ha, a wiele pól musiało  
     zostać obsiane ponownie. Wobec powyŜszego plony powinny spaść o 20 proc. do 1,5 t/ha wobec  
     1,89 t/ha przed rokiem.  
      Redukcja zbiorów o około 1 mln ton spowoduje redukcję eksportu do około 1,63 mln ha wobec  
      rekordowego poziomu 2,67 mln ton w sezonie 2008/09. 
 
7) Eksport w kryzysie 
 
     Po kilku latach nieustannych wzrostów eksportu Ŝywności w pierwszych trzech miesiącach 2009  
     roku ostro wyhamował. Wprawdzie na tle innych branŜ gospodarki wygląda całkiem nieźle ale i tak  
     padają pytania, czy sukces z poprzednich lat da się jeszcze powtórzyć. 
     Podczas Kongresu Eksporterów potwierdziły się informacje o tym, Ŝe zamówienia z zagranicy na  
     polskie towary od początku roku drastycznie spadły. 
    Waldemar Pawlak, wicepremier, minister rolnictwa: ostatnie informacje z rynku pokazują, Ŝe  
    eksport w I kwartale spadł dość znacznie, bo około 20 %. 
    Wprawdzie wicepremier od razu dodał, Ŝe import spadł jeszcze bardziej, co znacznie poprawiło  
     bilans handlu zagranicznego, ale nie zmienia to faktu, Ŝe za granicę sprzedajemy coraz mniej  
     towarów. Z jednym wyjątkiem. Eksport Ŝywności nie tylko nie spadł, ale nawet wzrósł. Wprawdzie  
    o 1% ale i tak na tle innych branŜ przemysłowych to swoisty rekord. 
 
     Marian Zalewski, wiceminister rolnictwa: wynika to stąd, iŜ przede wszystkim rzeczywiście złoty  
     tak jak rok temu był bardzo mocny – osłabł, to sprzyja naszym eksporterom. Po drugie, my w ciągu  
     5 lat bardzo unowocześniliśmy nasza bazę przemysłu rolno-spoŜywczego. 
     Pytanie czy to wystarczy, aby eksport nie znalazł się pod kreską w kolejnych miesiącach tego roku.  
     A tego nie moŜna wykluczyć. 
     Prof. Andrzej Kowalski, IERiGś: optymiści twierdzą, Ŝe kryzys nie dotknie branŜy rolno- 
     spoŜywczej, poniewaŜ Ŝywność jest podstawową potrzebą człowieka i zawsze trzeba będzie  
     konsumować. Natomiast myślę, Ŝe prawda jest bardziej złoŜona. 
     Słabe wyniki sprzedaŜy Ŝywności za granicę martwią tym bardziej, Ŝe od momentu wejścia do UE  
     co roku notowaliśmy duŜy wzrost, aŜ do dzisiaj. 
     Jan Krzysztof Ardanowski, doradca Prezydenta RP: niewątpliwie dynamika eksportu Ŝywności  
     słabnie. To juŜ nie jest tak, jak w kolejnych latach to się rozwijało, moŜe się okazać, Ŝe to jest  
     apogeum naszych moŜliwości. 
     Głównym odbiorcą polskiej Ŝywności jest UE. W 2004 roku trafiało tam ok. 70% naszych  
     produktów Ŝywnościowych. 4 lata później juŜ 88%.  
      (TVP redakcja rolna) 
 



8) Do minimum – w sprawie GMO 
 

    Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych będzie ograniczona do minimum, ale wszystko będzie  
    zgodne z unijnymi przepisami – zapowiada resort rolnictwa. Nowe prawo wejdzie w Ŝycie 
    w przyszłym roku. 
    W UE moŜna jak na razie uprawiać tylko jeden transgeniczny gatunek – kukurydzę MON 810.  
     Zwolenników jej uprawy w Polsce nie brakuje, choć odbywa się pół legalnie. Ale sytuacja ma się  
     zmienić. Trwają właśnie prace nad ustawą, które zmierzają ku temu, aby… 
     Marek Sawicki, minister rolnictwa: …zgodnie z prawem unijny, w sposób maksymalnie moŜliwy,  
     ograniczyć uprawę roślin genetycznie modyfikowanych. 
     PoniewaŜ wprost tego nie będzie moŜna zrobić, rząd chwyta się róŜnych kruczków prawnych. 
     W praktyce moŜe oznaczać to tyle, Ŝe zamiar uprawy transgenicznej kukurydzy będzie mógł  
     oprotestować na przykład sąsiad rolnika. Zdaniem zwolenników upraw GMO to ograniczenie  
     prawa wyboru nie tylko rolnika ale i konsumenta. 
     Tadeusz Szymańczak, Mazowiecka Izba Rolnicza: wybór klienta a nie polityka, który będzie mi  
     nakazywał dzisiaj, Ŝe ja na przykład nie będą mógł siać kukurydzy a jutro, na przykład, Ŝe  
     z blondynkami nie będę mógł zawierać związków małŜeńskich. To by było chyba śmieszne  
     i paranoiczne. 
     Rząd nie przewiduje natomiast wprowadzać zakazu importu i uŜywania pasz zawierających  
     genetycznie zmodyfikowane komponenty. 
     (TVP redakcja rolna) 
 
9)  Nowa odmiana transgenicznej kukurydzy  
 
     Nowa odmiana transgenicznej kukurydzy wyprodukowana przez firmę Pionier Hi-Bred uzyskała  
     pozytywną opinię specjalistów z European Food Safety. Obecnie firma wystąpi o zezwolenie na  
     import i przetwarzanie tej kukurydzy na terenie Unii Europejskiej. Nowa odmiana jest odporna 
     na Ŝerowanie szkodników i niektóre herbicydy.  
     (Agra Europe 2009, nr 2357, s. EP/2)  
 
10) W USA rekordowe zbiory soi  
  
      W sezonie 2009/10 produkcja soi w USA moŜe osiągnąć 88,5 mln ton wobec 80,5 mln ton sezon  
       wcześniej - informują za Oil World eksperci FAMMU/FAPA.  
       Wiosenne zasiewy opóźniły się w tym kukurydzy i soi i spodziewane jest większe  
       zainteresowanie soją kosztem kukurydzy, prawdopodobnie około 31,6 mln ha czyli 1 mln ha  
       więcej niŜ rok wcześniej oraz 0,8 mln ha więcej niŜ zakładano w USA jeszcze w marcu br. 
       Jak zauwaŜają eksperci FAMMU/FAPA, wzrost produkcji soi będzie skutkował wzrostem  
       przerobu z 45,4 do 48,7 mln ton, ale eksport pozostanie na zbliŜonym poziomie około  
       34,7 mln ton. 
 
11) UE przedłuŜa cła na biodiesel z USA  
  
      Większość państw członkowskich UE poparła zaproponowane przez KE przedłuŜenie na pięć lat  
      antydumpingowych i antysubsydiowych ceł na biodiesel z USA (B99) - informuje  
       FAMMU/FAPA.  
      Obecne cła są bowiem tymczasowe ustalone na 5 miesięcy. Wysokość opłat ma się nie zmienić  
       i pozostać na poziomie 23,6-208,2 €/t dla antydumpingowych ceł oraz 211,2-237 €/t dla  
      anty subsydiowych (kompensacyjnych).  
      W czerwcu propozycja ma być zatwierdzona przez Radę. 
 
12) Amerykanie znoszą embargo na polski drób  
  
      Agencja Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) amerykańskiego Departamentu  
      Rolnictwa od 22 czerwca 2009 roku znosi zakaz importu ww. towarów z Polski i Niemiec (oprócz  
      Saksonii) - podał portal Spedycje.pl.  



      APHIS ogłosiła, Ŝe import Ŝywego drobiu, mięsa drobiowego i jaj (poza jajami wylęgowymi),  
      a takŜe ptactwa do polowań sportowych oraz innych ptaków z Polski oraz z Niemiec (oprócz  
      Saksonii) nie stanowi zagroŜenia "ptasią grypą" typu H5N1.  
     W związku z tym takŜe APHIS znosi m.in. obowiązek, na podstawie którego importowi  
      przetworzonego mięsa drobiowego z Niemiec i Polski towarzyszyć musi pozwolenie słuŜb  
     weterynaryjnych oraz certyfikat agencji rządowej potwierdzający, Ŝe produkt został przetworzony  
     zgodnie ze standardami APHIS. 
     Agencja zezwala równieŜ na przewóz nieprzetworzonych produktów drobiowych z Niemiec 
      i Polski w bagaŜu podróŜnym oraz znosi ograniczenia określające regiony w Niemczech (oprócz  
      Saksonii) i w Polsce, z których przetworzone mięso drobiowe moŜe być wwiezione do USA 
      w bagaŜu podróŜnym. 
      śywe ptactwo z Polski i Niemiec nadal jednak będzie podlegać inspekcji w porcie przeznaczenia, 
      jak równieŜ kwarantannie po-importowej, chyba Ŝe otrzyma zwolnienie od APHIS lub wjeŜdŜa do  
      USA w celach badawczych i towarzyszy mu odpowiednie zezwolenie. 
        (Portal SpoŜywczy) 

 
13) Dyrektor KRD: W Polsce produkcja drobiu powinna przyrastać w tempie 6-8 proc. rocznie  
  
      Według ekspertów z Unii Europejskiej produkcja drobiarska będzie w Europie przyrastała przez  
       najbliŜsze 10-15 lat. Tempo wzrostu w skali całej Uniii ma wynosić około 1 proc. rocznie - mówi  
       serwisowi portalspozywczy.pl Leszek Kawski, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa.  
       Prognozy wskazują, Ŝe w krajach „starej unii" produkcja drobiu będzie malała. - W krajach  
       „nowej dwunastki" będzie rosła - podkreśla Leszek Kawski. - Jedynym liderem wśród nowych  
       krajów UE jest Polska. W związku z tym, szacuje się, Ŝe Ŝeby nadrobić te minimalne obniŜki  
       produkcji w krajach „piętnastki", przyrost produkcji drobiu w nowych państwach Unii powinien  
      osiągnąć poziom ok. 10 proc. - zaznacza. 
      Szacuje się, Ŝe Polska moŜe stać się wiodącym producentem drobiu na rynku europejskim.   
      W Polsce produkcja drobiu powinna przyrastać w tempie 6-8 proc. rocznie, Ŝeby zaspokoić    
      zarówno rynek polski, jak i europejski - informuje dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa. 
       (Portal SpoŜywczy) 

 
 
 
14)  Produkcja trzody potrzebuje wsparcia  
 
       Wielu przestrzegało przed tym. Nie ja jeden. Nie jest to jednak Ŝadna satysfakcja, Ŝe stało się tak  
        jak się stało – mówi Tadeusz Blicharski. Tadeusz Blicharski z Polskiego Związku Hodowców i  
        Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” jest przeraŜony najniŜszym od 40 lat pogłowiem  
        trzody chlewnej.  
       Wielu moich kolegów i przyjaciół zaprzestało produkcji, wielu zbankrutowało, straciliśmy całą  
        masę dobrych hodowców. Wielu z nich w czasach stabilizacji na rynku zainwestowało w swoje  
        gospodarstwa: zakupili zwierzęta zarodowe, zmodernizowali chlewnie. A skończyło się tak,  
        Ŝe raty kredytów lub konieczność spłaty całego zadłuŜenia zakończyło ich przygodę z hodowlą  
        trzody chlewnej. Oni nigdy do tego nie wrócą. A byli to ludzi, którzy się na tym znają i potrafili  
        to robić – powiedział Blicharski, który przypomina, Ŝe nie tylko duzi hodowcy zaprzestali  
        produkcji. Spotkało to takŜe małe gospodarstwa. To dla nich osobista tragedia, choć dla rynku nie  
        jest to wielka szkoda. To jest przykład, gdzie kryzys, oczyszcza rynek.  
        Jak w przyszłości nie dopuścić do takich sytuacji?  
        Zdaniem Tadeusza Blicharskiego potrzebne jest systemowe wspieranie takich gospodarstw,  
        Które są przyszłościowe.  
       My doskonale wiemy, Ŝe mając tak bardzo rozdrobniona strukturę stad jesteśmy w ogonie Europy.  
       JeŜeli mamy coś wspierać to tylko takie gospodarstwa, które przy następnym kryzysie - a on  
       wcześniej czy później się pojawi - będą w stanie zakumulować taką ilość kapitału, który pozwoli  
        im przetrwać przez trudny okres, przez pół roku, rok lub dłuŜej.  
        Przygotowujemy teraz program, który mam nadziejŜe po konsultacjach zostanie przyjęty.  
        Jest to „Strategia rozwoju produkcji wieprzowiny w Polsce”.  Byliśmy, jesteśmy i będziemy  
        liczącym się producentem i konsumentem wieprzowiny w Europie. Nie do pomyślenia jest to,  



        Ŝe kraje, które nie mają dobrych uwarunkowań do produkcji sprzedają wieprzowinę do Polski,  
        bo my sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić – podsumowuje Blicharski.  
          (Farmer) 

  
        
VIII. AKTY PRAWNE:                      
 
 

a) opublikowane w Dzienniku Ustaw: 
 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2009 r.    
      zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu 
      się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dziennik Ustaw Nr 87 z dnia  
      9 czerwca, 2009 r. poz. 728) 

 
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dziennik Ustaw  
      Nr 89 z dnia 10 czerwca, 2009 r. poz. 731) 

 
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2009 r.    

w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin 
uprawnych i gleb (Dziennik Ustaw Nr 89 z dnia  10 czerwca, 2009 r. poz. 735) 

 
 

b) opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:        
 

- Decyzja Komisji 2009/437/WE z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/268/WE w 
sprawie wdraŜania programów nadzoru nad ptasia grypą i drobiu dzikiego ptactwa w państwach 
członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2—9) 4228)  (Dziennik Urzędowy UE Nr  Nr 
145 z dnia 10czerwca, 2009 r.  

      str. 0045-0046) 
 


