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Otwarte Posiedzenie Rady Izby i Spotkanie Rynkowe 

 
Jak juŜ informowali śmy w dniu 4 września, 2009 r. w Instytucie Biotechnologii w Warszawie 
odbędzie się otwarte posiedzenie Rady Izby połączone z tradycyjnym poŜniwnym spotkaniem 
poświęconym ocenie i perspektywom rynkowym sezonu 2009/2010. 
 
Posiedzenie Rady rozpocznie się o godz. 10.30, zaś część rynkowa, po krótkim lunchu,   
o godz. 12.15 W tej drugiej części wysłuchamy następujących prezentacji: 
 
- Aktualna sytuacja na rynku zbóŜ i przetwórstwa oraz perspektywy rozwoju tej sytuacji    
    (Prof. dr J.Gołębiowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW) 
 
- Czynniki wpływaj ące na kształtowanie się cen zbóŜ – prognoza krótko i średnioterminowa 
   (Pani J.Dąbrowska-Kasiewicz Gł. Specjalista d/s Rynków Rolnych BGś) 
 
Zaproszenia dla Członków Rady i wszystkich Członków wysyłane będą droga e-mailowa 
w bieŜącym tygodniu 
 

 
 

 
I.   SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM    
      
 
Od początku tegorocznych Ŝniw, ceny zbóŜ konsumpcyjnych wyraźnie spadają. W stosunku do 
cen z końca poprzedniego sezonu, pszenica konsumpcyjna staniała o ponad 100 PLN/t.  
Ceny zbóŜ paszowych takŜe pozostają pod wpływem tendencji spadkowej, najbardziej widocznej  
w przypadku pszenicy paszowej. W minionym tygodniu, pszenica paszowa skupowana była  
w cenach od 415-420 PLN/t na południu i wschodzie kraju do 430-440 PLN/t w centrum oraz  
420-460 PLN/t na północy (ceny netto, loco wytwórnia). Ceny jęczmienia paszowego kształtowały 
się w przedziale od 320 PLN/t do 350 PLN/t, a pszenŜyta od 300 PLN/t do 360 PLN/t, 
w zaleŜności od regionu kraju. Dostawy zbóŜ do punktów skupu są realizowane, aczkolwiek część 
producentów decyduje się na przetrzymanie ziarna w oczekiwaniu na wzrost cen w dalszej części 
bieŜącego sezonu. W związku z mocną złotówką, do kraju dociera takŜe ziarno pszenicy z importu  
z kierunku południowego. 

 
Zbiory zbóŜ na południu kraju powoli dobiegają końca, podczas gdy w województwach połoŜonych 
na północy przekroczyły półmetek. Według dostępnych meldunków, na dzień  
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14 sierpnia w woj. opolskim zboŜe zebrano z około 87% areału, a w woj. wielkopolskim – z około 
80% powierzchni uprawy . Z kolei, na dzień 14 sierpnia w woj. pomorskim zboŜe zostało zebrane  
z około 53% areału uprawy, a w woj. podlaskim – z 64% (stan na 11 sierpnia).  
 
W związku z sytuacją na rynku zbóŜ w całej Europie, zapowiadanym wzrostem zapasów ziarna, 
spadkiem cen zbóŜ na rynkach światowych o około 40% oraz spadkiem cen skupu w polskich 
podmiotach skupowych minister rolnictwa - Marek Sawicki w imieniu Polski zwrócił się do Komisji 
Europejskiej z wnioskiem o podjęcie interwencji na rynku zbóŜ. Ma to pomóc w stabilizacji i wyjść 
naprzeciw potrzebom tych rolników, którzy nie posiadają magazynów, elewatorów, czy 
wystarczająco pojemnych "binów" na przechowanie ziarna. By doprowadzić do wzrostu cen, resort 
zwrócił się do Komisji Europejskiej o uruchomienie regionalnych przetargów na eksport z Polski 
i innych krajów naszego regionu 0,5 mln ton zbóŜ - podał minister. Polska chce teŜ pozwolenia na 
wcześniejsze uruchomienie - we wrześniu, a nie w listopadzie - interwencyjnego skupu zbóŜ. 
Nasz kraj wnosi teŜ - podał Sawicki - o wstrzymanie przetargów na import zboŜa do UE 
przynajmniej do momentu uruchomienia skupu interwencyjnego. Do działań wspomagających 
włączyła się takŜe Agencja Rynku Rolnego udostępniając swoje magazyny rolnikom chcącym 
przechowywać swoje zboŜe do czasu ustabilizowania sytuacji. Ofertę przedstawia takŜe spółka 
Elewarr umoŜliwiając usługowe składowanie ziarna w swoich elewatorach. Spółka chce przeznaczyć 
na ten cel 300 tys. ton swojej powierzchni składowej 

Na dzień 14 sierpnia br., ceny płacone producentom za rzepak technologiczny w ramach umów 
kontraktacyjnych wahały się w przedziale 970-1100 PLN/t wobec 970-1070 PLN/t przed tygodniem 
oraz 1160-1250 PLN/t notowanych w tym samym okresie poprzedniego roku. W najbliŜszych dniach 
skończy się zasadniczy skup rzepaku od rolników. Będzie on następnie skupowany przez zakłady 
przetwórcze w ramach umów handlowych. Jeszcze dwa lata temu ok. 80-90% zbiorów rzepaku 
kupowano w lipcu i sierpniu. Obecnie u rolników pozostało jeszcze do 40% zebranych nasion.  

Według notowań giełdowych, w piątek 14/08 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaŜy na 
giełdach towarowych (w zaleŜności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 460-480 PLN/t 
(460-485 PLN/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej – 430-440 PLN/t (430-450 PLN/t).  
Z kolei, ceny Ŝyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 280-300 PLN/t (300-310 PLN/t), 
jęczmienia paszowego – 320-345 PLN/t (345-400 PLN/t), a kukurydzy – 600-630 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 ponownie 
osłabły. Na giełdzie w Chicago, cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliŜszym (wrzesień 2009) 
spadła o 1,6% do poziomu 176,9 USD/t. Spadek cen zanotowano takŜe w przypadku pszenicy HRW 
na giełdzie w Kansas City, gdzie cena pszenicy w kontrakcie najbliŜszym obniŜyła się o 3,2% do 
poziomu 186,9 USD/t. Spadek notowań cen pszenicy w USA był wynikiem coraz lepszych prognoz 
zbiorów tego zboŜa w USA i na świecie.  
 
W analizowanym tygodniu, mający miejsce w ostatnich tygodniach wyraźny spadek cen pszenicy na 
giełdzie MATIF wyhamował. W piątek 14/08, cena pszenicy (kontrakt listopadowy) na giełdzie 
w ParyŜu spadła jedynie o 0,2% w stosunku do ceny sprzed tygodnia i wyniosła 130,25 EUR/t.  
Na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie 
najbliŜszym (listopad 2009) takŜe obniŜyła się jedynie nieznacznie - o 0,5% do 97,75 funtów/t.  
Niemniej jednak, rosnąca podaŜ ziarna z tegorocznych zbiorów na unijnym rynku i zwiększanie 
prognoz zbiorów zbóŜ w UE-27 oraz w skali świata wskutek lepszych od spodziewanych wyników 
produkcyjnych osiąganych m.in. przez Niemcy czy Francję mogą powodować dalsze spadki cen 
ziarna w najbliŜszym czasie.  
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W minionym tygodniu, notowania cen soi na giełdzie w Chicago początkowo umocniły się 
w wyniku obniŜenia przewidywanych zbiorów soi w USA przez amerykański Departament 
Rolnictwa USDA w comiesięcznym raporcie prognostycznym o 1,7 mln ton do poziomu 87 mln ton, 
ale w piątek 14/08 znacznie spadły w wyniku likwidacji długich pozycji i sprzedaŜy kontraktów 
przez fundusze spekulacyjne w celu realizacji zysków. Ponadto, piątkowe spadki na rynku 
kapitałowym i korekta cen ropy takŜe wpłynęły na zniŜkę notowań cen soi. 
 
Nieznaczny wzrost notowań wystąpił w przypadku cen rzepaku na giełdzie w ParyŜu. W piątek 
14/08, cena rzepaku (kontrakt listopadowy) na giełdzie MATIF wzrosła o 0,4% w stosunku do ceny 
sprzed tygodnia i wyniosła 278,00 EUR/t.  
 
NOTOWANIA CEN ZBÓś NA GIEŁDZIE W CHICAGO 

CBOT - KUKURYDZA

USD/t 19.VI 26.VI 3.VII 10.VII 17.VII 24.VII 31.VII 7.VIII 14.VIII 14.VIII/7.VIII

IX'09 160,31 154,17 136,06 129,21 130,46 124,50 133,62 126,77 125,60 99,1%
XII'09 165,11 159,13 140,70 133,06 135,90 128,41 137,55 128,50 128,96 100,4%
III'10 169,68 163,77 146,06 138,26 139,60 134,00 142,59 133,85 134,40 100,4%
V'10 172,98 167,08 149,76 141,88 143,38 137,80 146,29 137,55 138,02 100,3%

VII'10 176,37 169,76 153,38 145,35 146,21 141,10 149,83 140,70 141,33 100,4%
IX'10 173,69 166,68 155,50 148,42 149,72 144,24 152,35 143,46 144,48 100,7%
XII'10 168,50 163,61 157,55 151,25 153,77 147,24 155,90 146,53 148,40 101,3%

CBOT - PSZENICA SRW

USD/t 19.VI 26.VI 3.VII 10.VII 17.VII 24.VII 31.VII 7.VIII 14.VIII 14.VIII/7.VIII

IX'09 214,73 206,87 194,37 190,55 199,00 189,67 194,08 179,82 176,96 98,4%
XII'09 224,36 215,76 203,93 200,32 208,70 199,66 204,15 189,82 187,17 98,6%
III'10 230,46 221,78 210,39 206,94 215,40 206,50 210,76 196,95 194,20 98,6%
V'10 234,50 226,19 214,72 210,98 219,43 210,98 215,32 201,43 198,63 98,6%

VII'10 237,88 230,09 218,48 214,58 222,74 214,60 219,21 205,54 203,36 98,9%
IX'10 242,21 234,94 223,62 219,50 226,80 219,50 223,99 210,69 206,94 98,2%
XII'10 248,97 243,24 232,22 227,95 234,50 227,22 231,93 218,40 214,80 98,4%  

 
 
 
NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO 

CBOT - SOJA   

USD/t 19.VI 26.VI 3.VII 10.VII 17.VII 24.VII 31.VII 7.VIII 14.VIII 14.VIII/7.VIII

VIII'09 411,53 414,47 424,02 383,82 370,90 375,15 416,65 435,19 404,17 92,9%
IX'09 385,96 384,34 389,85 357,00 348,48 349,58 383,60 400,65 376,40 93,9%
XI'09 369,64 364,13 369,64 336,94 339,30 336,20 360,82 381,55 360,60 94,5%
I'10 372,21 364,50 370,23 340,03 342,16 338,85 361,70 382,57 363,03 94,9%
III'10 371,26 362,44 367,80 337,75 343,92 340,03 360,46 380,44 363,24 95,5%
V'10 367,07 355,68 361,34 340,39 344,06 340,76 357,52 375,30 360,46 96,0%

VII'10 366,48 355,31 359,72 340,98 343,70 342,96 359,35 374,79 360,09 96,1%
VIII'10 362,29 350,90 355,31 336,94 340,98 340,40 356,56 372,21 357,15 96,0%

CBOT - ŚRUTA SOJOWA   

USD/sh.t 19.VI 26.VI 3.VII 10.VII 17.VII 24.VII 31.VII 7.VIII 14.VIII 14.VIII/7.VIII

VIII'09 364,20 371,00 382,20 344,80 317,50 323,20 361,00 374,50 380,00 101,5%
IX'09 338,00 338,00 348,80 320,80 295,70 299,70 332,50 344,20 319,30 92,8%
X'09 316,00 314,20 323,70 296,30 282,70 283,30 307,20 323,50 293,00 90,6%

XII'09 308,50 306,00 314,70 289,30 278,70 279,70 300,50 319,00 289,00 90,6%
I'10 305,70 299,00 307,10 285,10 276,20 277,30 295,70 315,70 287,20 91,0%
III'10 302,50 292,70 301,00 283,60 275,70 276,80 292,10 311,40 285,20 91,6%
V'10 297,00 284,40 292,50 281,60 274,70 276,00 287,40 303,90 281,20 92,5%

VII'10 295,50 282,40 289,50 281,80 275,50 277,60 288,50 303,10 281,20 92,8%
VIII'10 291,50 278,40 284,00 278,80 274,00 276,10 286,50 301,60 280,00 92,8%  
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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
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III. MONITORING  SUSZY  
 

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce 

Sytuacja za okres: 
[08] 11.VI - 10.VIII

 

W okresie od 11 czerwca do 10 sierpnia 2009 roku, tj. w ósmym okresie raportowania, na obszarze 
Polski nie stwierdzamy występowania suszy rolniczej dla następujących upraw: zbóŜ ozimych, zbóŜ 
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jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, 
tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych. 
W pierwszej dekadzie sierpnia na terenie Polski rozkład opadów atmosferycznych był zróŜnicowany. 
Największe opady wystąpiły w południowo-zachodniej części kraju (30-55mm),  
a najmniejsze w południowo-wschodniej Polsce (0-14 mm). 
Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena 
stanu zagroŜenia suszą, w porównaniu do poprzedniego raportu, uległy zmniejszeniu. Jednak 
uzyskane wartości w dalszym ciągu są znacznie wyŜsze od wartości krytycznych oznaczających 
suszę dla poszczególnych roślin. NajniŜsze wartości KBW występują w części północnej  
i środkowej kraju. W województwach południowych w przewaŜającej większości wartości KBW są 
wartościami dodatnimi. 
Opracowano: 
Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy  
Opublikowano: 13.08.2009 
Następny komunikat wg. okresów raportowania 
 
 

 
IV.  SEGMENT  MŁYNARSKI      
           

(Dane za okres 03 – 09.08.2009) 
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)              

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

-  Region Centralno – Wschodni - 497,00 ( tydzień temu  518,00 zł/t) 
-  Kujawsko – Mazurski  - 466,00 (                        505,00 zł/t)          
-  Południowy    - 463,00 (                        486,00 zł/t) 
-  Śląski    - 480,00 (                        500,00 zł/t) 
-  Zachodni    - 461,00 (                        545,00 zł/t)       

 
Średnia cena  473,40 zł/t  - dalszy znaczny spadek  (tydzień temu 510,80 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 konsumpcyjna                                                           450 - 530 
      -  pszenica paszowa                                                                     390 - 420 
      -  pszenŜyto                                                                                  290 - 340 
       -  Ŝyto                                                                                           250 - 280 
       -  jęczmień                                                                                   310 - 350 
       -  owies                                                                                        260 - 280 
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V. ŚREDNIE CENY  DROBIU  oraz  śYWCA WIEPRZOWEGO   
       
     (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 03 - 09.08.2009) 
      w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)   
  
           1. Średnie ceny skupu: 
                             drobiu: a) brojler kurzy:  3,666 zł/kg  (+ 0,2) 

b) indyk   4,852 zł/kg  (- 2,1) 
 

                              trzoda: 
                              półtusze wieprzowe wg EUROP  6,383 zł/kg  (- 1,12) 
 
            2.  Średnie ceny zbytu: 

 drób świeŜy: 
        a)  kurczak                             6,362 zł/kg  (- 5,5) 

          b) indyk                                      7,340 zł/kg  (- 1,2) 
 
                               półtusze wieprzowe   7,051/kg  (- 0,7) 
 
 
 

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         1.100,00 zł/t  (+ 5,4)  
         
         - Cena sprzedaŜy (średnia krajowa) 
                       -  olej rzepakowy rafinowany               2.844,00 zł/t  (- 1,5) 
          
                       -  śruta rzepakowa                  514,00 zł/t (+ 20,7) 
 
                       -  makuch rzepakowy                                                     509,00 zł/t (- 12,5) 
 
 

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. 
                 
               Następny przetarg  w dniu 28 sierpnia, 2009 r.         
 
     2)  Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 27.07 – 02.08.2009 r. 
          (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) 
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         Kurs EUR = 4,1005 PLN 
 
   Pszenica konsumpcyjna                 Pszenica paszowa                     Jęczmień paszowy           Kukurydza paszowa 
            
                  PLN/t     €/t                       PLN/t    €/t                   PLN/t      €/t                     PLN/t    €/t      
 

 
              Słowacja 308 75  Bułgaria 440 107 
Bułgaria 409 100  Słowacja 342 83  Rumunia 319 78  Grecja 473 115 
Rumunia 422 103  Rumunia 347 85  Łotwa 321 78  Węgry 476 116 
Słowacja 426 104  Czechy 360 88  Bułgaria 343 84  Rumunia 521 127 
Litwa 441 108  Bułgaria 368 90  Litwa 348 85  Francja 531 130 
Estonia 443 108  Węgry 383 93  Czechy 354 86  Niemcy 557 136 
Węgry 460 112  Estonia 405 99  Niemcy 374 91  Belgia 595 145 
Grecja 461 113  Litwa 406 99  Węgry 381 91  Portugalia 623 152 
Niemcy 481 117  Łotwa 438 107  Austria 400 96  Niemcy 591 141 
Polska 508 124         Niemcy 407 97  Polska 636 155 
Francja 529 129  Niemcy 456 111  Austria 377 92  UE 539 131 
Portugalia 634 155  Polska 467 114  Węgry 378 92     

UE 474 116  UK 468 114  Polska 389 95     
    Francja 475 116  UK 412 100     
    Irlandia 502 123  Francja 418 102     
    Holandia 517 126  Belgia 345 106     
           Holandia 461 112     
    Portugalia 567 138  Grecja 472 115     
    UE 433 106  Irlandia 477 116     
        Portugalia 525 128     
        UE 395 96     

 
 
 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 12 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 13 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 
 
         c) na  sesję w dniu 17 sierpnia br. – zgłoszone oferty na sprzedaŜ łącznej ilości  5.000 ton  

    pszenicy  konsumpcyjnej po cenie wywoławczej 540 zł/tona z następujących  
    magazynów:   

- partia 5.000 ton  - Elewarr Sp. z o.o. Oddział w Krupcu mag. Siennica Nadolna 
               SprzedaŜ: sprzedaŜy nie było 
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   VIII. INNE INFORMACJE 
 

1) UE: eksport pszenicy osiągnął 1,7 mln ton 
 

          W tym tygodniu UE wydała licencje eksportowe dla 491 tys. ton pszenicy miękkiej,  
          co podnosi ilość tego gatunku wyeksportowaną od początku sezonu handlowego do  
          1,71 mln ton. W analogicznym okresie poprzedniego sezonu unijny eksport pszenicy wyniósł  
          1,52 mln ton. Łącznie w rozpatrywanym okresie wydano licencje wywozowe dla 2,16 mln ton  
           zbóŜ wobec 2,38 mln ton w tym samym okresie sezon wcześniej.  
          Całkowity import ziarna zbóŜ w bieŜącym sezonie osiągnął 1,62 mln ton w porównaniu  
          do 1,71 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. 
             (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters) 

 
 
      X. INFORMACJE PRASOWE 
 
      1) Apel Ministra M.Sawickiego 
 
          W związku z sytuacją na rynku zbóŜ w całej Europie, w związku z zapowiadanym wzrostem  
          zapasów w naszym kraju o 50% do poziomu 3 mln ton, w związku z drastycznym spadkiem  
          cen na rynkach światowych o około 40% i w związku obniŜaniem cen skupu w polskich  
          "podmiotach skupowych" minister rolnictwa - Marek Sawicki w imieniu Polski zwrócił się do  
          komisji Europejskiej z wnioskiem o podjecie interwencji na rynku zbóŜ. Ma to pomóc  
          w stabilizacji i wyjść naprzeciw potrzebom tych rolników, którzy nie posiadają magazynów,  
          elewatorów, czy wystarczająco pojemnych "binów" na przechowanie ziarna. 
          Do działań wspomagających włączyła się takŜe Agencja Rynku Rolnego udostępniając swoje  
          magazyny rolnikom chcącym przechowywać swoje zboŜe do czasu ustabilizowania sytuacji.  
          Ofertę przedstawia takŜe spółka Elewarr umoŜliwiając usługowe składowanie ziarna w swoich  
          elewatorach. Spółka chce przeznaczyć na ten cel 300 tys. ton swojej powierzchni składowej. 
          Równocześnie Minister poradził rolnikom, by dla zapewnienia sobie lepszych dochodów  
          wstrzymali się ze sprzedaŜami zbóŜ, nawet po cenach interwencyjnych. 
             (Pierwszy Portal Rolny) 

 
     2) IERiGś: Ceny zbóŜ w 2009 r. nie będą rosły  
  
         Zdaniem Andrzeja Kowalskiego, dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki  
         śywnościowej, w tym roku ceny zbóŜ nie będą rosły.  
         "Wszystkie przesłanki (dotyczące plonów w br. - PAP) wskazują, Ŝe ten rok będzie dobrym  
         rokiem. Te przesłanki wskazują, Ŝe (...) ceny nie będą rosły, a raczej będą utrzymywały się na  
         bardzo niskim poziomie, szczególnie tuŜ po okresie Ŝniw" - powiedział Kowalski z TVN  
         CNBC. 
         W środę minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział, iŜ szacuje, Ŝe na przełomie grudnia- 
          stycznia zboŜe moŜe być o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent droŜsze niŜ obecnie. 
            (PAP) 
 

3) UKRAINA: wyniki eksportu w lipcu br.  
 

         Według ProAgro, w lipcu br. Ukraina wyeksportowała 626,7 tys. ton pszenicy, 704,9 tys. ton  
          jęczmienia i 289 tys. ton kukurydzy. 
          Odbiorcami ukraińskiej pszenicy były przede wszystkim następujące kraje: Korea Płd.  
          (153,8 tys. ton), Egipt (ok. 90 tys. ton), Izrael (66 tys. ton), Sudan (55 tys. ton), Iran  
          (ok. 46 tys. ton), Kenia (35 tys. ton), Hiszpania (23 tys. ton), Nigeria (20 tys. ton), Mauretania  
          (16,4 tys. ton), Bangladesz (16 tys. ton), Liban (13,4 tys. ton), Włochy (13 tys. ton), Turcja 
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           i Wietnam.  
           Przedział cenowy jest dość szeroki - waha się od 105 USD/tonę do 171,4 USD/tonę. 
           Najwięcej ukraińskiego jęczmienia w rozpatrywanym okresie zakupiła Arabia Saudyjska  
           (623,4 tys. ton). Mniejsze ilości trafiły do Japonii (23,4 tys. ton), Holandii (19,3 tys. ton),  
            Izraela (10,5 tys. ton), Hiszpanii (8 tys. ton) oraz Maroka (7 tys. ton). 
            Kukurydza została wyeksportowana do Tunezji (64 tys. ton), Izraela (54 tys. ton), Syrii 
            (49 tys. ton), Hiszpanii (25 tys. ton), Egiptu (20 tys. ton), Algierii (blisko 10 tys. ton)  
            i Iranu (9 tys. ton). 
                (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 
 
       4) ROSJA: moŜliwy wysoki eksport, ale z subsydiami 
 
            Według rosyjskiego związku zboŜowego, w bieŜącym sezonie Rosja nadal moŜe być  
             znaczącym eksporterem zbóŜ, pomimo spadku produkcji. Związkowcy prognozują wywóz  
             w wysokości od 15 do 19 mln ton wobec 22,4 mln ton wyeksportowanych w zakończonym  
             sezonie 2008/09. Sytuacja rynkowa na rosyjskim rynku pogarsza się - ceny zbóŜ spadają i to  
             pomimo znacznie mniejszej produkcji niŜ sezon wcześniej. Według oficjalnych prognoz  
             Ministerstwa Rolnictwa, zbiory zbóŜ w bieŜącym sezonie wyniosą ok. 85 mln ton wobec  
             rekordowych 108 mln ton sezon wcześniej. Zmiana w poziomie produkcji, liczona z sezonu  
             na sezon, jest bardzo duŜa, jednak nadal jest to więcej niŜ blisko 82 mln ton zebrane dwa  
             sezony wcześniej. Ponadto, w rosyjskim bilansie zboŜowym waŜą znaczne zapasy  
             pozostające z poprzedniego sezonu. NadwyŜka eksportowa prognozowana jest na około  
             20 mln ton. 
             Związek podkreśla jednak, iŜ ze względu na obecną trudną sytuację na rynkach eksport  
             będzie wymagał pomocy ze strony rządu, w postaci subsydiów eksportowych i gwarancji  
             kredytowych udzielanych eksporterom na ten cel. 
             Dla przypomnienia w poprzednim sezonie Rosja zmuszona została do ostrej interwencji na  
             rynku zboŜowym. Podstawowym instrumentem stabilizującym sytuację był skup  
             interwencyjny. Rząd rozwaŜał zastosowanie subsydiów w eksporcie, jednak nie doszło do  
             uruchomienia tego instrumentu. Niewykluczone, iŜ w bieŜącym sezonie handlowym – 
             w sytuacji nie mniej ostrej konkurencji w eksporcie - subsydia eksportowe dla rosyjskiego  
             zboŜa zostaną zastosowane. Nie byłaby to dobra wiadomość dla unijnych eksporterów. 
                 (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 

 
       5) USDA: podaŜ zbóŜ na świecie wyŜsza niŜ w poprzednim sezonie 
 
            W ostatnim wydaniu raportu prognostycznego, z 12 sierpnia br., Amerykański Departament  
             Rolny (USDA) podniósł prognozę światowej produkcji pszenicy - z 656,5 mln ton do 
             659,3 mln ton (682,4 mln ton sezon wcześniej) oraz kukurydzy - 789,8 mln ton do 
             796,3 mln ton (789,6 mln ton w poprzednim sezonie). Oznacza to więc najprawdopodobniej  
             dalszy spadek cen zbóŜ na rynkach. W przypadku pszenicy spadek zbiorów, w stosunku do  
             poprzedniego rekordowego sezonu, nie oznacza bynajmniej poprawy sytuacji. Wysokie  
             zapasy początkowe sprawiają, Ŝe podaŜ tego gatunku będzie wyŜsza niŜ w poprzednim  
             sezonie - tj. w wysokości 828,8 mln ton (wobec 804,2 mln ton sezon wcześniej). Podobna  
             sytuacja ma miejsce w przypadku zbóŜ paszowych. Zbiory na świecie prognozowane są na  
             1,091 mld ton wobec 1,1 mld ton w poprzednim sezonie. Jednak podaŜ przewyŜszy  
             ubiegłoroczny poziom - 1,278 mld ton w stosunku do 1,26 mld ton sezon wcześniej.  
             Nadspodziewanie dobre wyniki produkcji przewiduje się w przypadku kukurydzy, jednego 
             z najwaŜniejszych gatunków paszowych. 
                 (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie USDA) 
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       6) USDA: prognozy produkcji pszenicy w wybranych krajach 
 
           Zapowiada się kolejny nadwyŜkowy sezon na rynku pszenicy. W ostatnim raporcie  
            prognostycznym USDA podniosła przewidywaną wysokość produkcji na świecie o blisko  
            3 mln ton do 659,3 mln ton. Korekty w górę wcześniejszych prognoz dokonano przede  
            wszystkim dla: USA, UE, Chin, Indii oraz Ukrainy. Spadek prognozowanej produkcji  
 

            dotyczy takich krajów jak: Kanada, Argentyna, Rosja i Kazachstan.  
 
  

        7) KANADA: poprawa prognoz 
 
            Kanadyjski Departament Rolnictwa podniósł prognozę zbiorów pszenicy w bieŜącym  
            sezonie, o 1,8%, tj. 400 tys. ton, do 22,5 mln ton. Zmiana ta zawiera pogorszenie prognoz dla  
            pszenicy durum - o 100 tys. ton i zwyŜkę przewidywań dla pszenicy miękkiej –  
            o 500 tys. ton. Nieco lepiej wyglądają perspektywy dla jęczmienia. Prognozy dla tego  
            gatunku zostały podniesione o 75 tys. ton do 8,8 mln ton. Bez większych zmian  
            pozostawiono natomiast prognozę produkcji rzepaku canola (w wysokości 10,3 mln ton),  
            soi (3,55 mln ton), owsa (2,65 mln ton) oraz kukurydzy (10,175 mln ton). 
                (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters, Agra Net) 
 

        8) BRAZYLIA: przewidywania bardziej optymistyczne 
 
           Według Ministerstwa Rolnictwa, produkcja zbóŜ w sezonie 2009/10 (początek sezonu we  
           wrześniu), będzie o 9% w stosunku do poprzedniego sezonu. Stanie się tak dzięki  
           poprawiającym się warunkom pogodowym i większemu areałowi upraw zboŜowych. 
           W przyszłym roku spodziewane jest zwiększenie areału upraw soi kosztem spadku  
           powierzchni przeznaczonej pod zasiewy kukurydzy. 
           (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters, Agra Net) 

 
      9) Będą przeceny kukurydzy - dobre zbiory w USA  
  
          Amerykańska firma analityczna Informa Economics podwyŜszyła prognozę zbiorów  
 
 

 

2008/'09 

2009/'10 - prognoza z 

lipca br. 

2009/'10 - prognoza z 

sierpnia br. 

USA 68,0 57,5 59,4 

Argentyna 8,4 9,5 8,5 

Australia 21,5 23,0 23,0 

Kanada 28,6 23,5 22,5 

UE-27 151,6 134,7 136,3 

Brazylia 6,0 5,5 5,7 

Chiny 112,5 113,5 114,5 

Rosja 63,7 60,0 55,5 

Kazachstan 12,5 14,5 14,0 

Ukraina 25,9 18,5 19,5 

Prognoza produkcji pszenicy miękkiej w wybranych krajach, 

w min ton 

Źródło: USDA 
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          kukurydzy w Stanach Zjednoczonych w bieŜącym sezonie - informuje FAMMU/FAPA.  
          Przewiduje poprawę plonowania. Szacuje, Ŝe zbiory kukurydzy w USA wyniosą blisko  
 
         330 mln ton wobec 318,9 mln ton w poprzednich prognozach.  
         Wysokie plony będą moŜliwe dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym. 
          Jeśli przewidywania te potwierdzi raport Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA),  
          to naleŜy spodziewać się dalszych przecen kukurydzy na rynku amerykańskim. 
 
  10) USDA: prognoza zbiorów kukurydzy na świecie 
 
         Kukurydza obrodziła. Wcześniejsze niedoszacowanie areału upraw juŜ wcześniej wpłynęło na  
         podwyŜszenie prognoz w USA, kraju o największej produkcji kukurydzy na świecie. Teraz  
         korzystne warunki pogodowe sprawiły, iŜ z większym optymizmem ocenia się plonowanie.  
         Obecna korekta wysokości produkcji kukurydzy w Stanach jest potwierdzeniem nieoficjalnych  
         prognoz formułowanych przez Informa Economics. Analitycy tej firmy przewidują zbiory  
         kukurydzy W USA nawet na 330 mln ton. Prognozy USDA są nieco ostroŜniejsze – 
        324 mln ton. Jest to jednak poziom produkcji znacząco wyŜszy od lipcowych prognoz  
        w wysokości 312 mln ton i znacznie powyŜej ubiegłorocznej produkcji 307,3 mln ton.  
        Podniesienie prognozy dla amerykańskiej produkcji kukurydzy zawaŜyło na całym światowym  
        bilansie tego gatunku i ze znaczną nadwyŜką zrekompensowało spodziewane spadki produkcji  
        (w stosunku do lipca br.), odnotowywane w przypadku niektórych krajów, takich jak: Afryka  
        Płd. (redukcja z 11,5 mln ton do 10,5 mln ton), Meksyk (korekta z 24 mln ton do 22,5 mln ton)  
        czy Ukraina (spadek prognoz z 9,5 mln ton do 8,5 mln ton). 
        Zapasy końcowe kukurydzy na świecie przewidywane są na 141,5 mln ton wobec zapasów  
        początkowych w wysokości 139,1 mln ton. Korekta ta równieŜ odzwierciedla poprawę  
        prognozowanej produkcji w USA. Poziom prognozowanych zapasów na koniec sezonu dla  
       Stanów wynosi 41,2 mln ton w stosunku do 39,38 mln ton przewidywanych w lipcu br. 
         (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie USDA) 

 

 11) Planowany spadek produkcji kukurydzy cukrowej w Europie 

 
        Operatorzy europejscy są bardzo ostroŜni jeŜeli chodzi o prognozy sprzedaŜy w sezonie  
        2009/2010. Prognozowany jest spadek tegorocznej produkcji o 20%. Powierzchnia uprawy we  
        Francji spadła do poziomu 19 000 ha, a na Węgrzech osiągnęła poziom około 27 000 ha . 
        NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe tak drastyczny spadek tegorocznej produkcji spowoduje zmniejszenie  
        zapasów i wpłynie na zwiększenie powierzchni upraw w roku przyszłym. To moŜe okazać się  
        bardzo trudne na tak konkurencyjnym rynku! W związku z tym Europejska branŜa kukurydzy  
        cukrowej śledzi z uwagą praktyki nieuczciwej konkurencji, tak jak to dzieje się w przypadku  
        Tajlandii. Sprawa ta ciągle nie jest rozwiązana, i wymaga to podejmowania ciągłych działań  
        mających na celu obronę interesów producentów europejskich. 
          (Pierwszy Portal Rolny) 
 

 12) Brazylia planuje import ziarna z Rosji 

        Brazylia próbuje porozumieć się z Rosją w kwestii importu zbóŜ. Brazylia to największy   
         importer zboŜa na świecie. W zeszłym tygodniu tamtejsi przetwórcy kupili od Amerykanów 
         aŜ 51 tysięcy ton pszenicy - to więcej niŜ zwykle kontraktują w pół roku. 
         Brazylijczycy są zdesperowani, bo ich największy dostawca –Argentyna - ma powaŜne  
         problemy z podaŜą ziarna. Ale robienie interesów z Amerykanami wcale nie jest opłacalne,  
         bo import z tego kraju obciąŜony jest 10-cio procentowym cłem. 
         Dlatego rząd prowadzi rozmowy z rosyjskimi władzami. Brazylijczycy gotowi są ułatwić  
         kontrahentom z Federacji dostęp na swój rynek w zamian za ułatwienia w eksporcie mięsa. 
        Tyle, Ŝe rodzimi młynarze boją się, Ŝe rosyjskie zboŜe nie spełni ich oczekiwań - wolą zapłacić  
         więcej Amerykanom, czy Kanadyjczykom i mieć ziarno dobrej jakości. 
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           (Pierwszy Portal Rolny) 
 
 
  13) Produkcja roślin transgenicznych w Unii 
 
        Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Biotechnologicznego (EuropaBio) ujawniło dane  
        według których w 2008 roku areał produkcji roślin transgenicznych w Europie zmniejszył się  
        o ponad 2%, głównie z powodu wprowadzonego w ubiegłym roku we Francji zakazu uprawy  
        tych roślin. Jednocześnie, w wielu krajach europejskich odnotowuje się rosnące  
        zainteresowanie tym kierunkiem produkcji rolnej. Szczególnie widoczne jest to w Republice  
       Czech, Rumunii, Polsce i Słowacji. We Francji, w 2008 r. prowadzenie upraw GM nie było  
       dozwolone. 
       Aktualnie, jedyną odmianą roślin GM uprawianych na terytorium UE jest kukurydza Bt,  
       dopuszczona do uprawy przed 10 laty. Następnych 19 odmian transgenicznych oczekuje na  
       zatwierdzenie. W bieŜącym roku, uprawa kukurydzy Bt była prowadzona w 7 państwach  
       Wspólnoty, na łącznym areale 107,719. ha, podczas gdy rok wcześniej powierzchnia ta wyniosła  
       110,007 ha. W 2007 roku Francja była drugim największym w UE producentem kukurydzy GM.  
       Wówczas francuscy rolnicy uprawiali kukurydzę GM na 21 tys. ha. 
       W bieŜącym roku, w szeregu krajach odnotowano znaczny wzrost powierzchni uprawnej,  
        przeznaczonej pod uprawę kukurydzy GM: największy, bo ponad 20-krotny przyrost  
        w porównaniu do 2007 roku odnotowuje się w Rumunii, gdzie łączna powierzchnia osiągnęła  
        7 tys. ha. Unijnym potentatem produkcji roślin GM pozostaje Hiszpania, na terenie której  
        znajduje się ok. 74% całego europejskiego areału tych upraw. 
        Sytuacja w innych krajach Wspólnoty przedstawia się następująco:  
           - Polska legitymuje się znacznym, 9-krotnym wzrostem powierzchni upraw - do 3 tys. ha  
             w 2008 r.;  
           - na Słowacji nastąpiło podwojenie areału uprawy roślin GM, porównaniu do roku ubiegłego,  
             osiągając 1,9 tys. ha.;  
           - w Republice Czech powierzchnia zasiewów kukurydzy Bt powiększyła o 68% i obecnie  
             wynosi 8,38 tys. ha, co daje Czechom drugie miejsce wśród unijnych krajów produkujących  
             rośliny GM;  
          - w Niemczech uprawy GM zajmują powierzchnię 3,173 tys. ha, a w bieŜącym roku  
             odnotowano zwiększenie areału produkcji o 39%;  
          - w Portugalii notuje się powiększenie areału upraw GM o 8%; obecnie powierzchnia upraw  
            GM wynosi tam 4.851 ha a w innym kraju Półwyspu Iberyjskiego, Hiszpanii wystąpił wzrost  
            o 5%; powierzchnia upraw wynosi obecnie 79,269 tys. ha. Jak wynika z tych danych,  
            Hiszpania nadal jest krajem z największym w Unii Europejskiej areałem upraw kukurydzy  
            transgenicznej. 
        (Pierwszy Portal Rolny) 

 
 14) Producenci rzepaku: zbiory wyŜsze od szacowanych 
 
       Tegoroczne zbiory rzepaku będą wyŜsze niŜ szacowano na wiosnę. Krajowe Zrzeszenie  
       Producentów Rzepaku (KZPR) ocenia, Ŝe zbiory mogą przekroczyć nawet 2,1 mln ton –  
       to więcej niŜ w 2008 roku - poinformował PAP w czwartek prezes KZPR Mariusz Olejnik. 
       Według Olejnika, w najbliŜszych dniach skończy się zasadniczy skup rzepaku od rolników.  
       Będzie on następnie skupowany przez zakłady przetwórcze w ramach umów handlowych.  
       Jeszcze dwa lata temu ok. 80-90 proc. zbiorów rzepaku kupowano w lipcu i sierpniu; obecnie 
       u rolników pozostało jeszcze do 40 proc. zebranego ziarna - ocenił Olejnik. 
       Do ubiegłego tygodnia rolnicy sprzedali ok. 500 tys. ton ziarna rzepaku. 
        (Pierwszy Portal Rolny) 
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    15) CZECHY – wzrost prognoz zbiorów rzepaku w br. 
 
          W Czechach w br. prognozowane jest zmniejszenie zbiorów rzepaku do około 1 mln ton   
           wobec około 1,05  mln ton w 2008 r.  

             Jeszcze miesiąc wcześniej prognozowano 997 tys. ton. Przewiduje się równieŜ spadek  
             zbiorów zbóŜ o 10,4%. 
                 (Źródło: FAMMU/FAPA na podst:. FAMMU na podst. Reuters) 
 

 
16) Białoruś i Mołdawia – prognozy zbiorów w br. 
 

           Na Białorusi spodziewane są ponownie rekordowe zbiory rzepaku na poziomie 590 tys. ton  
           czyli 14% więcej niŜ w roku 2008. Rzepak zebrano do 5 sierpnia br. z 311 tys. ha czyli 91%  
           powierzchni uprawy, natomiast plony były 5% niŜsze niŜ przed rokiem. Pierwotnie  
           zakładano powierzchnie uprawy na 500 tys. ha, jednak mrozy i susza przyczyniły się do  
           istotnych strat, więc rzepak zostanie zebrany tylko z około 350 tys. ha. Zasiewy na przyszły  
           rok i obsiano juŜ 14 tys. ha czyli 3% planowanej powierzchni 410 tys. ha. 
           Tymczasem w Mołdawii spodziewany jest zbiór rzepaku z powierzchni tylko 58 tys. ha  
           wobec 90100 tys. ha przed rokiem. Zbiory będą na poziomie około 70 tys. ton, więc eksport 
           z pewnością będzie mniejszy niŜ 70 tys. ton osiągnięte w sezonie 2008/09. 

           (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: OH Wordd) 

 

     17) Poprawiają się oceny koniunktury gospodarczej 

 
           Oceny koniunktury gospodarczej w lipcu były lepsze niŜ w czerwcu. Według Instytutu Badań  
           nad Gospodarką Rynkową lipcowy wskaźnik bieŜącej koniunktury wyniósł -4,1 punktu  
           wobec -10,8 punktu miesiąc wcześniej. Poprawiły się takŜe oczekiwania na kolejne trzy  
           miesiące - wartość wskaźnika prognostycznego w lipcu wyniosła +1,2 punktu. Jest to  
           pierwsza dodatnia wartość tego wskaźnika od września 2008 r. 
           (Pierwszy Portal Rolny) 
 
     18) NIEMCY – pierwsza w UE fabryka biopaliw II generacji ruszy w 2010 roku 
 
           W Niemczech prawdopodobnie w 2010 roku rozpocznie produkcję pierwsza fabryka biopaliw  
            nowej generacji. Zakład buduje firma Choren Industries we Freiberg w południowych  
            Niemczech, a produkować będzie 15 tys. ton paliwa BTL (biomass-to-liquid) z biomasy,  
            którą będzie głównie drewno i odpady drewniane. Rozruch zakładu rozpocznie się  
            w październiku br. Niemcy są pierwszym państwem w Unii, które budują testową instalację  
            wykorzystującą odpady z produkcji drewna, słomę, siano, trawę czy odpady warzywne.  
            Obecnie do produkcji biopaliw pierwszej generacji stosowane są surowce rolne jak zboŜa czy  
            oleje roślinne, które to zmniejszają podaŜ Ŝywności na światowych rynkach. Zatem są nie  
            korzystne dla bilansu surowców spoŜywczych powodując wzrost cen Ŝywności. 
            Firma Choren planuje budowę drugiego, większego zakładu produkcji BTL w Schwedt  
            o wydajności 200 tys. ton we wschodnich Niemczech, ale chciałaby wpierw wiedzieć,  
            czy moŜe liczyć na pomoc państwa poniewaŜ fabryka nowego typu biopaliw jest bardzo  

 2008 2009 zmiana w % 

rzepak 
zboŜa 

1049 

7497 

1000 
6717 

-4,6 
-10,4 

Prognozy produkcji rzepaku i zbóŜ w Czechach (tys. t) 
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            kosztowna. Powstaje pytanie, czy paliwa II generacji otrzymają kwotę produkcyjną wynikłą 
            z obowiązku domieszki biododatku w paliwach? Instalacja Choren otrzymała 7,8 mln Euro  
            w ramach promocji biopaliw II generacji, którą aktywnie popiera KE. 
                (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Reuters) 

 
   19) UE – zamiast reeksportu z USA, teraz import biodiesla  z Argentyny 
 
          Dnia 12 marca br. Unia wprowadziła antydumpingowe cła na biodiesel z USA. Amerykański  
          eksport biodiesla od stycznia do czerwca br. spadł do 328 tys. ton z 919 tys. ton  
          w analogicznym okresie roku ubiegłego. Równolegle import tego biopaliwa do UE 
          z Argentyny wzrósł z 41 tys. ton do 392 tys. ton. Wynika z tego, Ŝe argentyński eksport  
          biodiesla do USA głównie w celach reeksportu prawie się zatrzymał, a surowiec powędrował  
          prosto do Unii. W rozpatrywanym okresie w br. z Argentyny do USA trafiło bowiem jedynie  
          13 tys. ton biodiesla wobec 200 tys. ton w poprzednim roku. Na cle z USA korzysta równieŜ  
          Malezja, która w rozpatrywanym okresie podwoiła eksport biodiesla do UE do 114 tys. ton.  
          NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w Argentynie sektor produkcji oleju sojowego jest pod silnym wpływem  
          przemysłu biodiesla poniewaŜ mniejszy podatek eksportowy stanowi silniejszą zachętę do  
          preferowania eksportu biodiesla zamiast oleju sojowego. Najlepiej ekonomicznie radzą sobie  
          producenci biodiesla, którzy sami tłoczą olej. Prognozuje się, Ŝe produkcja i eksport biodiesla 
          z Argentyny od sierpnia do października br. będzie na poziomie 100 - 130 tys. ton  
          miesięcznie, więc produkcja biodiesla w całym 2009 roku moŜe osiągnąć 1 mln ton wobec 
          0,7 mln ton w 2008 roku. Obecne zdolności produkcyjne biodiesla szacowane są w Argentynie  
          na 1,6-1,7 mln ton. Na początku sierpnia br. EBB - Europejski Związek Producentów  
          Biodiesla sugerował, Ŝe obecnie import biodiesla do UE odbywa się poprzez Singapur,  
          Argentynę, Kanadę i Turcję. 
              (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. OH World) 

 
     20) Kryzys nie straszny piekarzom  
  
           SpoŜycie pieczywa spada wolniej, niŜ na początku roku spodziewali się piekarze. BranŜy  
            pomaga spowolnienie gospodarcze - podaje Rzeczpospolita.  
            JeŜeli utrzyma się trend z pierwszego półrocza, to moŜna szacować, Ŝe spoŜycie pieczywa  
            zmniejszy się w tym roku o 1 proc., do ok. 60,5 kg na osobę - mówi „Rz" Grzegorz  
            Nowakowski, dyrektor Instytutu Polskie Pieczywo.  
            W styczniu organizacja ta szacowała, Ŝe przeciętny Polak zje w tym roku mniej niŜ 60 kg  
            chleba i bułek. W 2008 r. spoŜył ich 61,2 kg, niemal o 4 proc. mniej niŜ w 2007 r. - Pieczywo  
             pozostaje jednym z najtańszych artykułów Ŝywnościowych. Dla osób, które odczuły  
             negatywne skutki spowolnienia gospodarczego, mogło być to bodźcem do zastąpienia nim  
            droŜszych produktów - dodaje w rozmowie z "Rz" Nowakowski.  
            Na wyhamowanie tempa, w jakim maleje w tym roku spoŜycie pieczywa, wpływ ma głównie  
            rosnący popyt na klasyczny chleb. Piekarze przyznają, Ŝe słabiej niŜ w zeszłym roku  
           sprzedają się natomiast m.in. droŜsze od niego bułki. 
 

      21) Spadek pogłowia świń w UE 

 
           W bieŜącym roku spadek produkcji wystąpi zarówno w starych, jak w nowych krajach Unii.  
           W 15 dawnych państwach Wspólnoty wyniesie on 2% szacuje się, Ŝe pogłowie świń  
            w krajach  Unii Europejskiej w 2009 r. zmniejszy się o 6 mln sztuk, czyli o 2,3%.  
            Największy spadek nastąpi w krajach Europy Środkowej, głównie w Polsce. Nie będzie on  
            jednak tak duŜy jak  w 2008 r., kiedy w 12 krajach nowo przyjętych do Wspólnoty produkcja  
            Ŝywca wieprzowego zmniejszyła się o 9,5%. 
           W grudniu 2008 r. liczebność macior w Holandii była o 3% mniejsza niŜ rok wcześniej i o 2%  
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            mniejsza niŜ w sierpniu 2008 r. W Danii w styczniu 2009 r. pogłowie loch prośnych i loszek  
            było o 3% mniejsze niŜ rok wcześniej. Liczebność młodych świń i loszek zmniejszyła się 
            w jeszcze większym stopniu. Było to częściowo skutkiem wzrostu o 37% eksportu  
            warchlaków. Ogółem pogłowie świń w tym kraju spadło o 7%. We Francji stado zarodowe  
            świń w listopadzie 2008 r. było o 0,7% mniejsze niŜ rok wcześniej. We Włoszech liczebność  
            macior zwiększyła się nieznacznie. Na Węgrzech w grudniu 2008 r. liczba macior była  
            o 11% mniejsza niŜ przed rokiem, a pogłowie świń ogółem spadło o 13%.  
                (Agra Europe 2009, nr 2355, s. M/7) 
 
 

     22) Eksport wieprzowiny w Unii Na równi pochyłej 
 
           W bieŜącym roku UE eksportuje mniej wieprzowiny. Według danych Komisji Europejskiej 
           w pierwszych pięciu miesiącach obecnego roku UE wyeksportowała 521 tys. ton 
           mięsa wieprzowego surowego i przetworzonego oraz Ŝywych zwierząt w ekwiwalencie tuszy.  
           To o 112 tys. ton mniej (18%) niŜ w tym samym okresie w ubiegłym roku. 
           Największy spadek zanotowano w przypadku mroŜonej wieprzowiny. Mocno obniŜył się  
           równieŜ eksport mniej znaczących towarów, jak np. tłuszczu wieprzowego i przetworów  
           wieprzowych. Co interesujące, zwiększył się natomiast eksport Ŝywych zwierząt, świeŜego  
            mięsa i kiełbas. 
            Ponad 2/3 całego wolumenu eksportu kierowane jest do Rosji, Chin i Hong-Kongu, Japonii  
           oraz Ukrainy. W bieŜącym roku najbardziej dotkliwy dla unijnych eksporterów był spadek 
           eksportu do Rosji (ze 142 do 61 tys. ton). Mniej eksportowano równieŜ do Chin i Hong- 
           Kongu, Japonii oraz Korei. 
           Wzrósł natomiast eksport na Ukrainie i do Chorwacji. Spadek eksportu spowodowany jest  
            kryzysem światowym, wzrostem kursu euro wobec wielu walut, spadkiem produkcji 
            w UE oraz zniesieniem dopłat eksportowych do półtusz wieprzowych. Mniejszy eksport  
            w warunkach słabego popytu na rynku wewnętrznym oznacza sporą presję na ceny 
            na rynku unijnym. I tak mimo, Ŝe produkcja wieprzowiny w UE w 2009 roku jest znacznie  
            niŜsza niŜ w roku ubiegłym, to w lipcu przeciętna cena zakupu trzody chlewnej była o prawie  
            8% niŜsza niŜ rok temu. 
               (Pierwszy Portal Rolny) 
 

      

   XI. AKTY PRAWNE:                      
 
 
                      a) opublikowane w Dzienniku Ustaw 
 

       -  USTAWA  z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.  
          (DZ.U. Nr 126 z dnia 10 sierpnia, 2009 r. poz. 1040) 

 
b) opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:        
 

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 728/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.  
      zmieniające rozporządzenie (WE) nr 696/2009 ustalające naleŜności celne  
      przywozowe w sektorze zbóŜ mające zastosowanie od dnia 11 sierpnia 2009 r.  
      (Dziennik Urzędowy  UE Nr L 207 z dnia 11 sierpnia, 2009 r. str. 0005-0007) 
 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1296/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz 
przywozu kukurydzy do Portugalii (Dziennik Urzędowy UE Nr  L 210 z dnia 

      14 sierpnia, 2009 r. str. 0003)      
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- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. ustalające 

naleŜności celne przywozowe w sektorze zbóŜ mające zastosowanie od dnia  
     16  sierpnia, 2009 r. (Dziennik Urzędowy UE Nr  L 212 z dnia 15 sierpnia, 2009 r.  
     str. 0005 - 0007)    
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