
 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraża głębokie zaniepokojenie związane z 

sytuacją na rynkach rolnych oraz rynku środków do produkcji rolnej. 

Obecnie obserwujemy niestabilną sytuację na rynkach rolnych. We wrześniu tego roku ceny zbóż 

utrzymywały się na najwyższym poziomie od sezonu 2012/2013. Ceny w skupach były wysokie, jednak 

wzrost cen skupu zbóż nie dotyczy wielu gospodarstw rolnych, które ze względu na brak bazy 

magazynowej oraz płynność finansową sprzedały swoje płody tuż po żniwach. Co gorsze – rolnicy muszą 

w chwili obecnej płacić coraz wyższe ceny za nawozy i inne środki produkcji. Negatywne zjawisko 

rozwarcia tzw. nożyc cenowych, wyraźnie wskazuje na brak opłacalności produkcji rolnej. 

Województwo wielkopolskie cechuje wysoki poziom kultury rolnej oraz koncentracja hodowli, 

zwłaszcza trzody chlewnej, która stanowi główne źródło dochodu wielu wielkopolskich gospodarstw 

rolnych. Obecnie wiele z tych gospodarstw przechodzi swoisty dramat, gdyż na rynku trzody chlewnej 

pogłębia się kryzys. Producenci i hodowcy świń nie znają dnia, ani godziny kiedy ASF zaatakuje ich 

gospodarstwo. Tylko w bieżącym roku w Polsce stwierdzono 110 ognisk ASF, w tym 8 w Wielkopolsce. 

Na tym rynku ASF nie jest jedynym problemem. Ceny w skupach z tygodnia na tydzień spadają i są na 

drastycznie niskim poziomie. Obecnie za tucznika skupy płacą od 3 zł/kg do maksymalnie 4,5 zł/kg. 

Proponowane ceny skupu nie pokrywają nawet kosztów produkcji. W zależności od systemu utrzymania 

rolnik traci około 150 zł na sprzedanym tuczniku. Stagnacja objęła też ceny warchlaków. 

Na rynku mleka od pewnego czasu widoczna jest stabilizacja. Jednak, pomimo dobrej ceny, 

rolnikom trudno jest spiąć budżet. Znaczące podwyżki pasz i komponentów białkowych powodują 

spadek rentowności produkcji. Dotyczy to szczególnie gospodarstw, które muszą kupować dużo paszy z 

zewnątrz i prowadzą bardzo intensywną produkcję mleka. Podstawą na te trudne czasy jest wysokiej 

jakości pasza objętościowa i ograniczenie do minimum zakupu pasz treściwych. Jeżeli chodzi o sytuację 

na rynku skupu żywca wołowego, to uległa ona nieznacznej poprawie po niedawnym głębokim kryzysie. 

W ciągu ostatnich tygodni stawki oferowane w skupach wzrosły. Za główną przyczynę takiego trendu 

upatruje się wzrost zapotrzebowania na krajową wołowinę na rynku rodzimym, jak i na eksport. 

Na rynku drobiu zauważalny jest trend wzrostowy, jednak nie są to wysokie podwyżki. Obecnie 

nasz kraj uzyskał status kraju wolnego od grypy ptaków, jednakże branża ciągle odczuwa skutki ptasiej 

grypy, która zdziesiątkowała stada rodzicielskie. Trudno jest wrócić do poziomu produkcji i eksportu 

sprzed pandemii. Gastronomia ograniczyła zakupy w całej Europie. Wysokie koszty pasz treściwych 

powodują, że mniejszym hodowcom trudniej jest spiąć swoje budżety. 

Analizując sytuację na rynku środków do produkcji rolnej, Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej dostrzega niepokojący wzrost cen na energię, paliwa, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, 

pasze, materiał siewny, materiały budowlane i inne produkty przemysłowe, niezbędne do prowadzenia 

produkcji rolniczej. Niekorzystnie rozwierają się nożyce cen, gdyż wszystkie dochody rolników są obecnie 

pochłaniane przez wzrastające koszty produkcji. 

W szczególności sytuacja na rynku nawozów mineralnych staje się bardzo trudna, gdyż ceny 

nawozów rosną w zatrważającym tempie, a przy tym występują problemy z ich dostępnością. Jako 

Wielkopolska Izba Rolnicza wskazywaliśmy na ten problem już w połowie lutego br., jednak nasze 

argumenty nie znalazły wówczas posłuchu wśród decydentów. 
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Od początku tego roku zauważamy pogłębiający się kryzys na rynku nawozów mineralnych. Z 

analiz prowadzonych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą wynika, iż skokowy wzrost cen nawozów 

zauważalny jest już od początku bieżącego roku. W styczniu za saletrę amonową płacono średnio 

1.077,17 zł, natomiast w październiku za tonę saletry należy zapłacić już aż 2.651,00 zł (wzrost o 146%)! 

Ogromny wzrost cen można zauważyć również jeżeli chodzi o cenę mocznika – obecnie rolnicy muszą 

zapłacić średnio 3.311,71zł/t, podczas gdy rok temu w analogicznym okresie cena ta kształtowała się na 

średnim poziomie 1.391,67 zł/t (wzrost o 138% w ujęciu rdr). Podwyżki cen dotyczą także nawozów 

wieloskładnikowych. Obecnie za polifoskę musimy zapłacić blisko 2.600 zł/t, podczas gdy w ubiegłym 

roku średnia cena wynosiła ok. 1.600 zł (wzrost o 62,5% w ujęciu rdr). Z reguły po szczycie sezonu ceny 

nawozów stabilizowały się. W tym roku jednak sytuacja jest całkiem odwrotna. Dystrybutorzy, podając 

nowe cenniki, nie ukrywają, że z każdą dostawą jest coraz drożej. 

W październiku tego roku odnotowaliśmy kolejne, rekordowe podwyżki cen nawozów. Zdaniem 

samorządu rolniczego wzrost cen tego podstawowego środka produkcji jest nieuzasadniony i nie ma 

przełożenia we wzrostowym poziomie cen płodów rolnych. Niekorzystnie rozwierają się nożyce cen, 

gdyż wszystkie dochody rolników są obecnie pochłaniane przez wysokie koszty produkcji. 

Poprzez fakt, że nie wszyscy zainteresowani mogli zasilić swoje rośliny jesienną dawką azotu, plony 

będą zdecydowanie niższe oraz gorszej jakości, co zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu kraju. 

Będzie to miało również negatywny wpływ na wynik ekonomiczny wielu gospodarstw rolnych, co niesie 

ze sobą brak opłacalności produkcji. 

Wielkopolska Izba Rolnicza jako samorząd rolniczy, który na co dzień stara się pomagać rolnikom, 

już w lutym, a następnie w marcu i wrześniu br. zauważył problem wzrostu cen środków produkcji, w 

szczególności nawozów mineralnych i zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o 

podjęcie pilnych działań w kierunku zwiększenia podaży nawozów, jak również zahamowania dalszego 

wzrostu ich cen. Niestety zbagatelizowanie problemu i brak odpowiednich działań ze strony gremiów 

decyzyjnych, doprowadził do jeszcze większego pogłębienia kryzysu na rynku nawozów mineralnych. 

W październiku br. ceny nawozów ponownie wzrosły, nawet o kilkaset złotych na tonie, co 

wyraźnie wskazuje na to, że Wielkopolska Izba Rolnicza poprawnie zidentyfikowała problem i wskazała 

na niego już w lutym br. Dlatego też Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej uważa, że 

obecna sytuacja związana z kryzysem na rynku nawozów mineralnych wymaga pilnych działań ze strony 

Rządu RP. 

Rosnące koszty produkcji uderzają głównie w mniejsze i średnie gospodarstwa, które stanowią 

podstawę ustroju rolnego państwa. Sytuacja ta powoduje ograniczenie możliwości ich rozwoju. Wzrost 

cen środków produkcji przełoży się z jednej strony na spadek rentowności produkcji rolniczej, a z drugiej 

strony będzie miał wpływ na dalsze wzrosty cen żywności, które prognozowane są jeszcze pod koniec 

bieżącego roku oraz w całym przyszłym roku. 

Walne Zgromadzenie WIR z niepokojem patrzy na przyszłość polskiego rolnictwa, na byt tysięcy 

rodzin rolniczych oraz na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Mamy obawy, że przy 

takich warunkach gospodarowania jak dziś, za kilkanaście lat z producenta wysokiej jakości żywności 

staniemy się, jako kraj, importerem słabej jakościowo i drogiej żywności z zagranicy. Apelujemy zatem 

do wszystkich gremiów decyzyjnych o wyciągnięcie wniosków i podjęcie działań adekwatnych do powagi 

obecnej sytuacji. To już ostatni dzwonek na konkretne, przemyślane i trafione działania dla ratowania 

polskiego rolnictwa! 


