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W odpowiedzi na kolejne pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 15 marca br. w sprawie 
wzrostu cen nawozów mineralnych notowanym w województwie wielkopolskim, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje poniższe informacje. 

Ministerstwo podtrzymuje informacje przekazane w piśmie z dnia 9 marca 2021 r., znak: 
JPR.ns.811.18.2021 w sprawie ogólnych czynników dot. kształtowania cen nawozów mineralnych.

Z przedstawionego stanowiska Izby z dnia 15 marca 2021 r. wynika, że średnia cena brutto 
mocznika dla Wielkopolski w marcu 2021 r. wyniosła średnio 1741 zł/ t, a zatem cena ta w  porównaniu 
z marcem 2020 r. wzrosła o 22 % ( marzec br. średnia cena mocznika 1425 zł /t). 

Ministerstwo w zakresie zabezpieczenia rynku w środków produkcji rolniczej korzysta 
m.in. z analiz rynku nawozów mineralnych wykonywanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie (IERIGŻ) oraz przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego i zbiorczej informacji opracowanej przez Centrum Doradztwa  Rolniczego w Brwinowie 
(CDR). 

Na podstawie przekazanych przez CDR danych z marca br. dostępnych również na stronie 

https://cdr.gov.pl/informacje-branzowe/informatory/informacja-o-rynku-nawozow-mineralnych/3751-
analiza-rynku-nawozow-mineralnych-3 należy stwierdzić, że województwa lubuskie, podlaskie, 
pomorskie, mazowieckie, a także opolskie i wielkopolskie (bez dodatkowo wprowadzonych form 
mocznika) wykazują dobre i bardzo dobre zaopatrzenie we wszystkie analizowane nawozy.  

Jedocześnie z informacji CDR wynika, iż cena mocznika (bez dodatków) w marcu br. 
w Wielkopolsce faktycznie kształtowała się w punktach obrotu nawozami w bardzo szerokim przedziale 
130,0-200,0 zł/dt. Natomiast dane z monitoringu cen nawozów w kraju z 16 województw potwierdzają, 
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że cena minimalna mocznika kształtowała się na poziomie 125,0 zł/dt 
(woj. mazowieckie), a cena maksymalna do 236,00 zł/dt. (woj. podkarpackie) i była bardzo 
zróżnicowana w zależności od województwa i lokalizacji firmy handlowej. Dane te potwierdzają 
wyraźny wzrost cen minimalnych i maksymalnych mocznika w porównaniu do grudnia 2020. 

Zgodnie ze spostrzeżeniami doradców raportujących rynek nawozów na terenie województwa 
wielkopolskiego od grudnia 2020 r. cena nawozów azotowych systematycznie wzrastała. 
Zaobserwowano również problemy z dostępnością czystego mocznika w ilościach hurtowych. 
Jednocześnie wskazano, iż w obrocie coraz częściej pojawia się mocznik zawierający inhibitor ureazy 
(cena minimalna takiego mocznika kształtowała się na poziomie 142,0 zł/dt). Ponadto rolnicy często 
pytają o dostępność importowanego mocznika UtraGran stabilo firmy Phosagro, który w swoim 
składzie posiada dwie formy stabilizujące – NBPT i NPPT.

Z przedstawionej analizy CDR w odniesieniu do cen nawozów azotowych za marzec 2021r. dla 
cen maksymalnych wynika, iż cena czystego składnika – azotu jest najniższa w RSM - wodnym 
roztworze saletrzano-mocznikowym 32%, następnie w moczniku, na trzecim miejscu – w saletrze 
amonowej, a najdrożej czysty składnik nadal kosztuje w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy 
większości województw. Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja - 
cena azotu najniższa jest w moczniku a najwyższa w saletrzaku. 

Jednocześnie analiza IERiGŻ z dnia 22 marca br. wykonywana na podstawie danych GUS 
wskazuje, że obserwowany wzrost cen mocznika związany z mniejszą jego dostępnością, wynika 
z faktu, iż część rolników kupuje go na zapas. Od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można bowiem stosować 
mocznika w jego granulowanej formie, a jedynie mocznik zawierający inhibitor ureazy albo powłokę 
biodegradowalną. Tradycyjny mocznik jest tańszy od tego z inhibitorem lub powłoką biodegradowalną, 
dlatego popyt na niego wyraźnie się zwiększył.

Ponadto IERiGŻ w swoich analizach wskazuje, iż łączna produkcja nawozów azotowych 
w 2 miesiącach, za które są dostępne dane (grudzień 2020 i styczeń 2021) była o 1,3% większa niż rok 
wcześniej. Jednocześnie import jednoskładnikowych nawozów azotowych (w masie towarowej) zmalał 
w tym okresie ilościowo o 21,7%, w tym import mocznika zmniejszył się o 34,6%. W tym samym 
okresie eksport jednoskładnikowych nawozów azotowych powiększył się o 14,7%, w tym mocznika o  
15,5%. Powyższe dane mogą wskazywać na wyraźny spadek podaży nawozów azotowych, w tym 
zwłaszcza mocznika na krajowym rynku, co mogło wpływać na podwyżki cen, zwłaszcza w rejonach 
mniejszej dostępności niektórych nawozów. 

Zał. Opinia IERiGZ nt. zmian cen nawozów mineralnych w pierwszych miesiącach 2021 r. 
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