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ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 

 

Początek lutego, ale także pierwszy kwartał nowego roku wielu rolnikom kojarzy się z zakupem środków 

ochrony roślin do wiosennych zabiegów. Niewątpliwie stosowanie tych środków to nieodzowny element w pracy na 

roli, jednak nie należy zapominać, że czas ich zakupu jest również czasem wzmożonej aktywności przestępców, którzy 

liczą na łatwy i szybki zysk. 

Nie tylko w internecie pojawiają się kuszące oferty - miejscowo pojawiają się obwoźni sprzedawcy zachęcający 

do zakupu tych środków po okazyjnych, niskich cenach. Bardzo często nie jest znany skład takich środków, a stosowanie 

środków ochrony roślin o nieznanym składzie chemicznym może spowodować, że preparat nie zadziała, a w skrajnych 

przypadkach całkowicie zniszczy plony. Nie wiadomo też jakie mogą być skutki zdrowotne dla rolnika wykonującego 

zabieg niewiadomego pochodzenia środkiem. Co więcej, trudno również przewidzieć wpływ takiego produktu na  

środowisko, a powszechnie wiadomo, że gromadząc się w glebie oraz w wodach gruntowych stanowią zagrożenie dla 

zapylaczy. Dlatego też Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa po raz kolejny dołącza do kampanii 

edukacyjnej prowadzonej z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin pod hasłem „Kupując podróbki, tracisz 

wiele razy”.  Przestrzegamy rolników przed tego typu praktykami. 

RYNKI ROLNE- ZBOŻA 

 
Świat: Na początku lutego kukurydza na światowych giełdach podrożała o około 2,5%. Rosnąca cena kukurydzy 

związana była z rekordową sprzedażą kukurydzy do Chin- USDA poinformowało o sprzedaży aż 2,108 mln ton 

amerykańskiej kukurydzy do Państwa Środka. Była to druga, od 1991 roku, tak wysoka dzienna sprzedaż w historii kiedy 

to sprzedano 3,7 mln ton kukurydzy do Związku Radzieckiego. Tylko w pierwszym tygodniu lutego Chiny kupiły 5,85 mln 

ton amerykańskiej kukurydzy a analitycy wskazują, że USDA najprawdopodobniej podniesie prognozy eksportu tego 

zboża na cały sezon i naturalnie obniży krajowe zapasy. Powodem, dla którego Chiny kupują kukurydzę jest wykarmienie 

ogromnego stada trzody chlewnej- eksperci prognozują, ze import tego zboża może wzrosnąć do 25-27 mln ton 

 w bieżącym sezonie, przy czym nawet 20 mln będzie pochodzić z USA.  

Pszenica początkiem lutego również drożała co spowodowane było kurczącymi się zapasami kukurydzy 

zwiększając tym samym popyt na pszenicę paszową. Ten sezon jest również komfortowy pod względem bilansu 

pszenicy, a na rynku eksportowym konkurencja jest olbrzymia. Może być to spowodowane faktem, że do połowy lutego 

rosyjscy eksporterzy byli bardzo aktywni ponieważ chcieli zdążyć przed planowanym na 15 lutego wprowadzeniem ceł 

i podwojeniem ich od 1 marca. Aktywność ta była bardzo widoczna dzięki analizie firmy Sovecon, która podniosła 

prognozy dotyczące rosyjskiego eksportu pszenicy w sezonie 2020/2021 z 1,6 mln ton do 37,9 mln ton, a według USDA 

nawet 39 mln ton. Egipski GASC początkiem lutego zakupił 480 tys., ton pszenicy na międzynarodowym przetargu, gdzie 

mimo oczekiwanych ceł 120 000 ton pochodziło z Rosji, 240 00 ton z Francji oraz 120 000 ton z Rumunii i Ukrainy. Dzięki 

dużej sprzedaży francuskiej pszenicy do Egiptu notowania unijnych zbóż końcem pierwszego tygodnia lutego utrzymały 

się plusie. 

Niestety wzrosty cen pszenicy nie utrzymywały się długo i już w drugim tygodniu lutego zaczęły się one 

stabilizować. Oprócz tego, że wysyłki pszenicy z Rosji były ekspresowe to władze Rosji zapowiedziały płynne cła 

eksportowe na pszenicę po 1 czerwca co dodatkowo zachęcało producentów zboża do szybkiej sprzedaży. Na rynku 

pojawiło się również dużo więcej pszenicy z Argentyny, która przez sytuację polityczną i liczne strajki miała niemałe 

przestoje w pierwszym miesiącu 2021 roku.  



Niewątpliwie luty 2021 roku uświadczył wszystkich analityków rynków rolnych w przekonaniu, że Chiński import 

będzie rekordowo wysoki w sezonie 2020/2021. Amerykańscy analitycy szacują, że może on wynieść 10 milionów ton 

pszenicy i nawet 24 milionów ton kukurydzy.  Oznaczałoby to, że rekordowy poziom zeszłorocznych zakupów, który był 

najwyższy w ubiegłym ćwierćwieczu, zostałby przekroczony o 3,6 mln ton. Wysoki poziom importu do Chin cały czas 

spowodowany jest ogromnym zapotrzebowaniem na paszę.  

Cena rzepaku z dostawą w lutym była bardzo zmienna, jednak średnio wyniosła około 430 euro/t. Planowane 

dostawy np. na maj wyceniane były na niższe o co najmniej 10 euro/t. Soja w lutym traciła, jednak było to spowodowane 

poprawą pogody w Brazylii gdzie trwały jej zbiory. Rokowania soi brazylijskiej były bardzo dobre do połowy lutego 

bowiem zauważalny na rynku był zmniejszony popyt na soję amerykańską, natomiast zwiększona jest podaż na 

brazylijskie nasiona. Obfite deszcze w drugiej połowie miesiąca w Argentynie spowodowały natychmiastowe 

podniesienie prognoz dotyczących tamtejszych zbiorów z 47 do 49 mln ton soi oraz z 46 na 48,5 mln ton kukurydzy. 

Argentyńscy rolnicy mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ początek roku zapowiadał powtórkę suszy z 2018, która 

spowodowała poważne starty w plonach. Nie można nie wspomnieć, że Argentyna jest największym na świecie 

eksporterem oleju sojowego oraz śruty sojowej oraz trzecim największym eksporterem kukurydzy. Mimo tego okazało 

się, że o ile kukurydza posadzona w centralnym obszarze kraju jest w dobrym stanie to w innych prowincjach kraju 

plony były niższe od oczekiwań ustalonych wcześniej, więc giełda w Buenos Aires wróciła do pierwotnych prognoz  

z początku miesiąca, które były na poziomie 46 milionów ton.   

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 2021 roku wzrośnie światowy 

handel zbożami i gwałtownie spadną światowe zapasy zbóż. Ich zużycie na świecie w sezonie 2020/2021 szacuje się na 

2761 mln ton, czyli o 52 mln ton więcej niż w minionym sezonie. Poziom zapasów zbóż w skali globalnej zredukuje się 

o 2,2% i wyniesie 801 mln ton, czyli najmniej od 5 lat.  W unijnym eksporcie pszenicy miękkiej liderem jest Francja 

(26,1% udział) kolejno Litwa (15,1%), Łotwa (12,9%), Niemcy (11,83%), Polska (11,82%) oraz Rumunia (10,0%). 

Polska: Początek pierwszego tygodnia lutego w notowaniach wskazywał na wzrost cen na rynku zbóż i oleistych. 

Zauważalną podwyżkę zaliczył rzepak, który od ostatniego piątku stycznia podrożał o ponad 25 zł/t oraz pszenica i żyto 

paszowe, które podrożało o blisko 9 zł/t. Widać było też wzrosty wycen kukurydzy i jęczmienia. Jednak już końcem 

tygodnia widać było obniżkę średniej ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej (-4,46 zł/t). W tendencji wzrostowej 

pozostawał również rzepak, który zyskał 8,85 zł/tonę oraz kukurydza, która podrożała o 8,89 zł/tonę.  

Ceny zbóż w Polsce kształtowały się w następujący sposób: 

 29.01 02.02 05.02 09.02 12.02 16.02 19.02 23.02 Średnia: 

Pszenica 
konsumpcyjna 913,75 912,14 907,68 912,04 911,96 914,23 924,11 928,89 915,6 

Żyto 
konsumpcyjne 625 632,25 632 640 640 642,78 653,95 656,39 

640,296
25 

Jęczmień 
konsumpcyjny 710,77 717,5 717,08 727,92 729,58 735,42 748,18 750 

729,556
25 

Pszenica 
paszowa 836,38 845,34 845,69 854,82 855,69 870,16 881,06 882,88 

859,002
5 

Żyto paszowe 610,96 619,81 621,73 627,8 632,5 631,46 631,15 633,46 
626,108

75 

Pszenżyto 722,83 723,67 727,68 733,45 736,83 745,31 750,22 754,93 736,865 

Jęczmień 
paszowy 698,85 701,8 702,2 713,8 714,81 728,75 730,67 733 715,485 

Rzepak 1911,67 1937,22 1946,07 1966,67 1978,04 2014,23 2048,7 2075,37 
1984,74

625 

Kukurydza 785 792,22 801,11 810 812,06 818,44 820,31 837,06 809,525 

Groch 
konsumpcyjny 968,89 982,22 1028,61 1028,61 1028,61 1021,67 1033,89 1021,67 

1014,27
125 

Ceny zbóż w miesiącu lutym 2021 w zł/t.  



Kolejne dni lutego przynosiły podwyżki cen skupu ziarna co spowodowane było wzmożonych eksportem. 

Zauważalnie zaczęła również rosnąć cena rzepaku. Wysokie ceny zbóż powodowały umiarkowane zainteresowane 

zakupem ziarna w obowiązujących w lutych warunkach rynkowych. To umiarkowane zainteresowanie mogło być 

również spowodowane niepewnością na rynkach żywca wieprzowego i drobiowego, który niestety trawiony jest w 

dalszym ciągu przez niskie ceny skupu. Wzrost cen nakręcali również eksporterzy i firmy skupujące ziarno z dostawą do 

portów. Stawki za polskie zboża były na tyle konkurencyjne, że handlowcy wykazywali duże zainteresowanie. 

Notowania cen skupu zbóż z 23 lutego przyniosły sporą podwyżkę średniej stawki za kukurydzę, która wzrosła od piątku 

19.02 o blisko 17 zł/t. 

Połowa miesiąca nie przyniosła większych zmian, jednak na rynku oleistych kolejną solidną podwyżkę zaliczył  rzepak 

który 12 lutego osiągnął prawie 2000 zł/t. Następne dni, aż do końca miesiąca lutego przyniosły kolejne, pokaźne 

podwyżki średniej ceny skupu rzepaku- 23 lutego zyskał on na przeciętnej wartości niemal 27 zł/t. 

 Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

Miejscowość ceny min./max [zł/dt] 

Proszowice 75-82 - - 80-88 

Wolbrom 75 85 68 95 

Bochnia - 95 80-90 95 

Krościenko 100 100 80 100 

Limanowa 85-90 90-100 85 90-100 
Ceny zbóż na małopolskich targowiskach w styczniu 2021 r. 

Na targowiskach w Małopolsce według danych zebranych przez MODR w Karniowicach ceny zbóż w lutym 2021 

r. były wysokie, nawet wyższe niż w styczniu 2021 r. Równie podobnie jak w styczniu, w lutym ceny zbóż rosły w każdym 

kolejnym tygodniu miesiąca. Jęczmień w porównaniu do stycznia podrożał średnio o 5 zł/dt a jego cena dochodzi nawet 

do 100 zł/dt na targowisku w Krościenku. Podobnie, średnio o 5 zł/dt wzrosły ceny kukurydzy i pszenicy. Jedne  

z najbardziej konkurencyjnych cen za kukurydzę spotkać można na targu w Wolbromie, gdzie cena za dt wahała się  

w lutym w granicach 85 zł. Cena pszenicy najkorzystniejsza była na targowisku w Proszowicach (od 78 zł/dt) najwyższa 

na targowisku w Krościenku, gdzie cena nie spadła w lutym poniżej 100 zł/dt.  

RYNEK TRZODY CHLEWNEJ, ŻYWCA WOŁOWEGO I DROBIU  

 

TRZODA CHLEWNA 

 

Świat: Pierwszy tydzień lutego na niemieckim rynku świń rzeźnych wykazywał wzrost cen warchlaków z powodu 

szybko rosnącego popytu oraz niezbyt dużej podaży. Końcem pierwszego tygodnia zauważaliśmy również malejącą 

nadwyżkę zwierząt gotowych do uboju, co mimo dużej ich ilości w Niemczech, jest możliwe dzięki sprawnej pracy 

ubojni i niezbyt dużej podaży z bieżącego tuczu. Nadwyżka żywca wieprzowego malała o około 90 tys. sztuk z każdym 

kolejnym tygodniem lutego, nie tylko dzięki sprawnym pracom w ubojniach ale także dzięki ograniczeniu krajowej 
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produkcji. Niestety duża ilość trzody chlewnej w Niemczech spowodowała, że handlarze unijni narzekali na dużą 

konkurencję ze strony niemieckich produktów wieprzowych. Zgodnie z prognozami Rabobanku w pierwszym kwartale 

bieżącego roku oczekuje się wzrostu produkcji wieprzowiny w Azji, Ameryce Północnej i Południowej. Jednocześnie 

bank prognozuje, że produkcja wieprzowiny w Europie utrzyma się na stałym poziomie lub nieznacznie spadnie w 

2021 r. ze względu na niższy popyt eksportowy oraz powolną odbudowę popytu lokalnego z powodu Covid-19. Rynek 

europejski musi dostosować się również do nowych realiów wynikających z Brexitu i narastających zagrożeń 

związanych z ASF w Europie Wschodniej w Niemczech. 

Polska: Podobnie jak w wielu ostatnich miesiącach, tak również w lutym 2021 roku ceny żywca wieprzowego w Polsce 

są na dramatycznie niskim poziomie. Jak podaje portal cenyrolnicze.pl w odstępie ostatnich 20 lat, oprócz 2003 r. nie 

było tak drastycznie niskiej ceny za żywiec wieprzowy jaka jest obecnie. Ceny za 1 kg dochodziły w lutym do 

maksymalnie 4,70 zł/ kg, jednak średnia cena to około 4,09 zł/kg. W analogicznym okresie roku ubiegłego za żywiec 

wieprzowy w skupach płacono przeciętnie 6,00 zł/kg. Połowa miesiąca lutego zaobfitowała w podwyżkę ceny skupu 

tuczników- średnia stawka za żywiec wieprzowy wzrosła o kilkanaście groszy. Rolnicy zauważają jednak, że nie 

zapowiadają się długotrwałe podwyżki, a wzrost cen spowodowany został atakiem zimy w Europie, który wywołał 

istotne utrudnienia w imporcie mięsa wieprzowego zza granicy. Skutkiem tego na krajowym rynku zauważalny jest 

zwyżkowy trend cen skupu trzody chlewnej.  

W miesiącu lutym 2021 roku w zwrotnym tempie rosły ceny pasz. Szacuje się, że rolnik rozpoczynający w lutym 

tucz świń w cyklu otwartym musi liczyć się z dokładką do każdego wyprodukowanego tucznika na poziomie 

przekraczającym 138 zł. Średnia cena paszy Finisher koncentrat 10% wg. Notowań cenowych WIR w styczniu br. 

wyniosła około 2490 zł/t gdzie w grudniu ta sama pasza kosztowała około 2460 zł/t (wzrost cen o około 30 zł tylko  

w ciągu jednego miesiąca).  

Na targowiskach w Małopolsce prosięta były praktycznie niedostępne. W ciągu całego miesiąca pojawiły się 

dwukrotnie na targowisku w Wadowicach w cenie 400 zł za parę.  

 

Asortyment 01.02.2021 08.02.2021 15.02.2021 22.02.2021 Średnia: 

Żywiec 3,63 3,73 3,9 4,09 3,8375 

Klasa E na 
wbc 4,81 4,95 5,17 5,41 5,085 

Maciory 2,01 2,13 2,24 2,43 2,2025 

Dania 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Niemcy 1,19 1,19 1,19 1,21 1,195 
            Ceny trzody chlewnej w miesiącu lutym 2021 r. w zł/kg. 

Mimo małych wzrostów cen skupu żywca wieprzowego sytuacja cenowa nadal nie jest zadowalająca dla 

rolników. Z tego względu Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej  

w Suchożebrach wystąpił do resortu rolnictwa z postulatem podjęcia natychmiastowych działań prawnych w celu 

opracowania oraz wdrożenia przepisów nakazujących sieciom handlowym (działających na obszarze RP) oferowanie  

w asortymencie sprzedaży mięs i przetworów mięsnych co najmniej 80% produktów pochodzących od lokalnych 

(krajowych) dostawców. Jako przykład wskazano Czechy, gdzie tamtejszy parlament w trosce o ochronę interesów 

zawodowych czeskich producentów uchwalił przepisy, w myśl których od 2022 r. w sklepach o powierzchni ponad  

400 mkw. mają pojawić się obowiązkowe kwoty sprzedaży czeskiej żywności w wybranych kategoriach. Oznacza to, że 

w tamtejszych sklepach będzie musiało się znaleźć co najmniej 55% produktów czeskiego pochodzenia, a w 2028 roku 

wskaźnik ten ma wynieść najmniej 73%.  

DRÓB 

 



Miniony rok był bardzo ciężkim dla polskiego drobiarstwa. Styczeń i luty 2021 roku też nie napawają 

optymizmem. Pandemia oraz ptasia grypa były i są nadal mocnymi ciosami skierowanymi w stronę producentów  

i hodowców drobiu. Co więcej, podobnie jak w przypadku trzody chlewnej, branża musi zmagać się z najwyższymi od 

sześciu lat cenami pasz. Wysokie ceny soi stanowiącej komponent pasz drobiarskich w około 30% wynikały przede 

wszystkim z zagrożonych jej zbiorów w Ameryce Północnej, gwałtownym skupem soi przez Chiny czy też 

wprowadzonymi ograniczeniami eksportowymi (cła) na przykład w Argentynie czy Rosji. Dodatkowo niskie marże 

uzyskiwane przez hodowców oraz zakłady przetwórcze powodują, ze wiele firm praktycznie balansuje na granicy 

bankructwa. Należy pamiętać, że koszty paszy odpowiadają za ponad 75% kosztów produkcji drobiu.  

 29.01 01.02 03.02 05.02 08.02 10.02 12.02 15.02 19.02 22.02 24.02 Średnia: 

Brojler wolny rynek 3,88 3,83 3,8 3,81 3,77 3,85 3,9 3,95 3,89 3,95 3,96 3,87 

Brojler kontraktacja 3,33 3,35 3,38 3,42 3,43 3,45 3,45 3,46 3,48 3,49 3,5 3,43 

Tuszka 5,78 5,75 5,56 5,5 5,54 5,75 5,9 5,99 5,92 6 6,02 5,79 
Ceny drobiu w miesiącu lutym 2021 r. w zł/kg. 

Początek lutego zaznaczył się na polskim rynku drobiarskim obniżkami cen, gdzie po serii trzech kolejnych 

obniżek, które sprawiły, ze średnia cena skupu kurczaka na wolnym rynku spadła o 0,14 zł/kg 5 lutego odnotowana 

została symboliczna podwyżka. Kolejne notowanie 8 lutego znów przyniosło obniżkę po czym 10 lutego kurczak  

z wolnego rynku znów podrożał średnio o 0,08 zł/kg. Kolejne dni lutego zaowocowały również podwyżkami średnich 

cen skupu brojlerów kurzych, których maksimum zanotowano 24 lutego gdzie średnia cena wyniosła 3,5 zł/kg. 

Analizując ceny na przestrzeni lutego 2021 roku widzimy tendencję rosnących cen na rynku kurczaka, bowiem 

początkiem lutego cena za tuszkę oscylowała na poziomie 5,78 zł/kg aby końcem miesiąca osiągnąć pułap 6,02 zł/kg.  

RYNEK ŻYWCA WOŁOWEGO 

 

Z tygodnia na tydzień w miesiącu lutym  ceny skupu żywca rosły. Każde kolejne notowanie przynosiło wzrosty 

na poziomie kilku groszy. Początkiem lutego wzrosty były spowodowane tym, że na rynku było mniej bydła co 

zapewniało niewielkie wzrosty oraz utrzymanie obowiązujących stawek. Połowa lutego notowania cen skupu bydła 

rzeźnego nadal były na fali wznoszącej. Najbardziej wyraziście zarysowały się podwyżki wyceny byków, które do 

ubiegłotygodniowego zestawienia podrożały o średnio 0,07 zł/kg w wadze żywnej i o 0,10 zł.kg w wadze bitej ciepłej.  

 26.01.2021 02.02.2021 09.02.2020 16.02.2021 23.02.2021 Średnia: 

Byk 7,44 7,47 7,51 7,58 7,58 7,516 

Jałówka 6,82 6,86 6,87 6,88 6,88 6,862 

Krowa 4,8 4,82 4,85 4,9 4,92 4,858 
Ceny bydła rzeźnego w wadze żywej w lutym 2021 r. 

 26.01.2021 02.02.2021 09.02.2021 16.02.2021 23.02.2021 Średnia: 

Byk 13,64 13,7 13,72 13,82 13,84 13,744 

Jałówka 13,1 13,12 13,14 13,16 13,23 13,15 

Krowa 10,83 10,83 10,9 10,95 11,03 10,908 
Ceny bydła rzeźnego na WBC w lutym 2021 r. 

Eksperci z branży zaznaczają, że faktem jest że ceny osiągnięte końcem lutego (notowanie 23.02.2021) są 

najwyższymi od kilku lat. Zaznaczają również, że ceny bydła zbliżają się do poziomu z 2018 roku, który dla hodowców 

był bardzo udany. Dobra sytuacja cenowa jest spowodowana niższą podażą bydła na rynku przez co zakłady musiały 

podnieść stawki. Dodatkowo na rolnikach nie ciąży presja wcześniejszej sprzedaży zwierząt ze względu na odpowiednie 

zapasy pasz, które wynikają z tego, że w zeszłym roku nie było dotkliwej suszy. Nie zapominajmy, ze rolnicy otrzymali 

też dopłaty bezpośrednie i w dalszym ciągu wypłacana jest pomoc covidowa dla hodowców bydła. 

 

 



RYNEK JAJ 

 

O ile na rynku mleka nie widać równic w porównaniu do miesiąca stycznia tak połowa lutego przyniosła 

zawirowania na rynku jaj. Popyt na jaja spożywcze zaczął przewyższać ich podaż czego efektem był wzrost cen w 

transakcjach między producentami a podmiotami pakującymi. Głównym powodem napięć na rynku było zmniejszenie 

potencjału produkcyjnego wynikające z zeszłorocznej ostrożności producentów w odnawianiu stad w warunkach 

epidemii koronawirusa oraz przymusowe likwidacje ptaków związane z ptasią grypą.   

Katarzyna Gawrońska, Dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz zauważa, że na przełomie stycznia  

i lutego doszło do gwałtownego wzrostu stawek za jaja jakie podmioty pakujące oferowały producentom. Według 

szacunków KIPDiP ceny skoczyły o około 18-20%.  Analitycy tej instytucji podliczyli, że z powodów zakażenia  wirusem 

HPAI albo działań prewencyjnych, tylko w Polsce, wyłączone z produkcji ponad dwa miliony ptaków. Skala tego zjawiska 

jest jednak większa, bowiem dla porównania w Korei Południowej zlikwidowano już 26 milionów sztuk drobiu w tym 

kur nieśnych. Pani Dyrektor zaznacza również, że z powodu zmian strukturalnych związanych z transformacją rynku  

w kierunku chowów alternatywnych, a także w związku z ostrożnością wywołaną przez pandemię producenci zamawiali 

w ubiegłym roku zdecydowanie mniej piskląt niż w latach wcześniejszych. Dane wylęgowe oraz naturalne przesunięcia 

produkcyjne w sektorze kur nieśnych powodują, ze skutki tego ograniczenia odczuwaliśmy właśnie w lutym 2021 r.  

Można zatem stwierdzić, że nie tylko bezpośrednio grypa ptaków wpływa na wzrost cen. Pośrednio wywołuje 

równie nieciekawe zjawisko, jakim jest strach. W obawie przed pogorszeniem sytuacji podmioty skupujące jaja 

konkurują o względy producentów. Dlatego też, oprócz popytu detalicznego, zwiększa się zapotrzebowanie ze strony 

podmiotów przemysłowych przetwarzających jaja.  

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

 

Poniższa tabela prezentuje średnie ceny najpopularniejszych warzyw i owoców na targowiskach w Małopolsce. 

 Plac handlowy 
Rybitwy 

Krzeszowice 
Kraków Stary 

Kleparz 
Gorlice Wadowice Wolbrom 

Cebula zł/kg 0,8 2,12 3 2 1,5 0,9 

Buraki ćwikłowe 
zł/kg 

0,65 2,25 2,75 2 2,5 0,5 

Marchew zł/kg 0,63 2,12 2,75 2 1,75 0,5 

Pietruszka zł/kg 2,35 4,87 5,75 4,5 - 1,55 

Czosnek zł/szt. 1,4 2 2,5 1,62 - 0,8 

Jabłka zł/kg 1,58 3,37 4 2,87 3,75 2,12 

Seler zł/kg 1,57 4 5 4,5 3,4 1,05 

Pomidory zł/kg - - 9 - - - 

Ogórki zł/kg - - - - 5,25 - 

Kapusta zł/szt. 0,46 1,2 1,62 1,5 - 0,5 

Ziemniaki 
jadane zł/dt 

36,5 55 150 100 105 29,5 



Analizując powyższą tabelę pierwsze, co widać to typowa zimowa sytuacja na targowiskach- mało dostępne są 

pomidory (jedynie występujące na Targowisku Nowy Kleparz) oraz ogórki (można było je dostać jedynie  

w Wadowicach). Bez wątpienia targowisko na Starym Kleparzu jest również najmniej konkurencyjne pod względem 

cenowym z analizowanych targowisk Małopolski. Porównując je choćby do placu handlowego Rybitwy znajdującego się 

również w Krakowie różnica cen jest bardzo wysoka. Za cebulę na targowisku Nowy Kleparz średnio trzeba zapłacić  

3 zł/kg gdzie na Rybitwach tą samą cebule można zakupić średnio za 0,80 zł/kg. Podobnie kształtuje się sytuacja  

z najpopularniejszymi zimą warzywami. Najmniejsze dysproporcje cenowe zauważamy w średnich cenach czosnku  

i kapusty na analizowanych targowiskach Małopolski co może wskazywać na fakt, iż ubiegłego roku rolnicy nie narzekali 

na zbiory tych warzyw.  

Powrót zimy w połowie lutego 2021 r. przyniósł rekordowo niskie temperatury i obfite opady śniegu, których 

skutki szczególnie odczują hiszpańscy producenci warzyw i owoców. Skutki te mogą być również widoczne wśród 

rodzimej produkcji sadowniczej. Zagrożenie dotyczy szczególnie gatunków ciepłolubnych tj. gruszek, śliwek, czereśni  

i orzechów- ocenia Karolina Załuska, Analityk Sektora Food&Agri BNP. Prognozowane trendy na 2021 niewątpliwie, 

głównie przez szalejąca na świecie pandemię, uwzględnić muszą przede wszystkim najwyższą dbałość o bezpieczeństwo 

produkcji na każdym jej etapie a także przy wprowadzaniu ich do obiegu. Jak donosi portal foodfakty.pl poprzez duże 

trudności związane z niedoborem zasobów ludzkich spowodowanych przez pandemię koronawirusa sektor owoców 

 i warzyw w roku 2021 może przynieść zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii m.in. fotowoltaiki przy 

procesie produkcyjnym czy zwiększoną ochronę gleby i wody poprzez ograniczenie chemizacji. Bez wątpienia ubiegły 

rok spowodował wzrost świadomości ludzi odnośnie jakości spożywanych owoców i warzyw, wiele osób zaczęło 

samemu drobną produkcję na własne potrzeby więc producenci tego sektora w 2021 r. staną przed nie lada 

wyzwaniem.  

Wartym zaznaczenia jest również fakt, że rok 2021 został okrzyknięty przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Światowym Rokiem Owoców i Warzyw. Dzięki temu 

organizowane będą programy dotyczące promocji warzyw i owoców w Europie i na świecie. Władze państw będą 

zachęcane do prowadzenia działań edukacyjnych w kwestii istoty warzyw i owoców w codziennej diecie. W Polsce 

działają już kampanie takie jak: „Kampania #wybieramPOLSKIEjabłka”, Kampania „Moc Polskich Warzyw” czy też „Jedz 

owoce i warzywa to w nich największa moc się skrywa!”. 

INFORMACJE O AKTACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ROLNICTWA JAKIE UKAZAŁY SIĘ  

W LUTYM 2021 R. 

 

Dz.U. 

2021 

poz. 236 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 

2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne 

wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i 

poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

243 

 obowiązujący 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 

2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wykazu chorób 

zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji 

 

Dz.U. 2021 

poz. 256 

 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 

stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o ochronie roślin przed agrofagami 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000236
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000236
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000236
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000243
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000243
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000243
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000256
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000256


Dz.U. 2021 

poz. 266 

 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 

stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o ubezpieczeniu społecznym rolników 

 

Dz.U. 2021 

poz. 270 

 

akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 

2021 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i 

monitorowania choroby Aujeszkyego u świń 

 

Dz.U. 2021 

poz. 278 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 

stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o paszach 

 
INFORMACJE BRANŻOWE LUTY 2021 R. 

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 18 lutego 2021 r. został opublikowany raport naukowy 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(ECDC): „Monitoring of SARS-CoV-2 infection in mustelids”. Zgodnie z jego treścią norki amerykańskie i fretki są istotnie 
podatne na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 

Na fermach wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko poprzez kontakt pośredni i bezpośredni, czemu sprzyja 
duże zagęszczenie zwierząt. Z drugiej strony niewielka odległość między fermami stanowi czynnik ryzyka szybkiej 
transmisji wirusa z fermy na fermę. Do 29 stycznia br. zakażenie odnotowano na 400 fermach norek w 9 krajach UE: 
290 w Danii, 69 w Holandii, 21 w Grecji, 13 w Szwecji, 3 w Hiszpanii, 2 na Litwie, 1 we Francji, we Włoszech i w Polsce. 

 
Ze względu na ryzyko dla zdrowia publicznego stwarzane przez SARS-CoV-2 raport obejmuje rekomendacje 

dotyczące strategii planu monitorowania, z uwzględnieniem konieczności wczesnego wykrywania zakażeń i traktowania 
wszystkich ferm norek jako zagrożonych zakażeniem. Losowo wybrane zwierzęta powinny być badane metodą RT-PCR 
najlepiej w odstępach tygodniowych.  Zwierzęta martwe lub przejawiające objawy kliniczne (w liczbie co najmniej  
5 osobników) powinny być badane w celu potwierdzenia zakażenia, a pozytywne próbki sekwencjonowane w celu 
monitorowania ewolucji wirusa a otrzymane wyniki upubliczniane.  

Eksperci zalecają także częste badanie personelu i wszystkich osób mających kontakt ze zwierzętami.  
Krótkie doniesienie EFSA dostępne jest na stronie: https://www.efsa.europa.eu/en/news/sars-cov-2-mink-
recommendations-improve-monitoring.  
Pełny raport EFSA i ECDC został opublikowany na stronie: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6459 
 

Informacja dla eksporterów dla polskich jabłek do Indii 

Od 1 marca 2021 roku zacznie obowiązywać wymóg strony indyjskiej, który dotyczy posiadania zaświadczenia 
o braku GMO w wybranych produktach spożywczych importowanych do Indii. W praktyce wymóg posiadania 
zaświadczenia o braku GMO w produkcie będzie dotyczył przede wszystkim polskich eksporterów jabłek do Indii. 

„Zaświadczenie o braku GMO w produkcie” będzie wydawane w ramach kontroli jakości handlowej, przez 
Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 
Zaświadczenie będzie wydawane wyłącznie na jabłka pochodzące z polskich upraw. 
W celu uzyskania „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie”, eksporterzy dokonujący wywozu polskich jabłek do Indii 
zobowiązani są do złożenia, do właściwego WIJHARS (na udostępnionych formularzach): „Wniosku eksportera  
o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”, „Oświadczenia eksportera o braku GMO  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000266
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000266
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000270
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000270
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000278
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000278
https://www.efsa.europa.eu/en/news/sars-cov-2-mink-recommendations-improve-monitoring
https://www.efsa.europa.eu/en/news/sars-cov-2-mink-recommendations-improve-monitoring
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6459


w owocach wysyłanych do Indii” oraz dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł, zgodnie ustawą 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej IJHARS: 
https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow 
W sprawie szczegółów dotyczących kontroli należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym miejscowo WIJHARS. 
Poniżej link do danych kontaktowych: 
https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars 
UWAGA! Uzyskanie „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie” nie zwalnia eksporterów wysyłających owoce do Indii 
z obowiązków wynikających ze standardowej procedury kontroli zgodności owoców z normami handlowymi UE. 
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Od 12 lutego 2021 roku zmieniły się opłaty za wydanie paszportu bydła. 

Wydanie paszportu dla bydła będzie tańsze niż dotychczas i wyniesie 1 złoty, wcześniej rolnik musiał zapłacić 
1,33 zł. Do 2 zł wzrośnie natomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu, wcześniej było to 1,33 zł. Opłata za 
doręczenie paszportu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł.  
O zróżnicowanie cen paszportów i duplikatów paszportów dla bydła od dłuższego czasu postulowali posiadacze 
zwierząt. Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra rolnictwa w tej 
sprawie. 

Opłaty należy wnieść przed wydaniem paszportu bydła lub jego duplikatu oraz przed ich doręczeniem. Opłatę 
można uiścić bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy. Powyższy rachunek 
bankowy dotyczy przyjmowania wpłat od posiadaczy bydła z całego kraju, niezależnie od tego, w jakim biurze 
powiatowym Agencji są składane zgłoszenia. 

Paszporty dla bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od rolnika poprawnego i kompletnego 
zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ każda sztuka 
bydła zaopatrywana jest w paszport. Dokument jest zabezpieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz 
unikatowy numer. Hologram naklejany jest na paszport w Biurach Powiatowych przed wydaniem go posiadaczowi 
bydła. 

KRUS  

Deklaracje PIT 
 

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2020 roku chociaż raz pobrali 
jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę 
rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Deklaracje PIT 
otrzymają też osoby, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę 
przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego 
przez KRUS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie PIT-y zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 1 marca 2021 r. 
Wśród rozsyłanych formularzy znajdą się: 
o PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty, 
o PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę, 
o PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty 

potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS. 
Osoba, która otrzyma PIT-11A lub PIT-11 powinna sama złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we 
właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do  
30 kwietnia 2021 roku. 

Jednocześnie Kasa przypomina, że każdy emeryt/rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych lub  
z rozliczenia podatku razem z małżonkiem bądź z dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - sam składa zeznanie 
podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) we właściwym urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 
2021 r. 

Natomiast emeryt/rencista, który chce przekazać 1% podatku na rzecz, innej niż wybrana w roku ubiegłym, 
organizacji pożytku publicznego powinien złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP. 

https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow
https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars


Ponadto Kasa informuje, że Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT dostępnej na 
stronie www.podatki.gov.pl. Od dnia 15 lutego br. na tej stronie zamieszczone zostaną automatycznie przygotowane 
przez Krajową Administrację Skarbową indywidualne zeznania podatkowe dla każdego emeryta i rencisty. 

 

Program Współpraca 

W dniu 28.02.2021, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) za pośrednictwem Agencji Rozwoju i 

Modernizacji Rolnictwa (ARMiR), ogłosiło konkurs w programie „Współpraca” na projekty tzw. Krótkich Łańcuchów 

dostaw Żywności (KŁŻ), które mają na celu wzmocnić i rozwijać lokalne rynki dla żywności produkowanej lokalnie na 

terenie całego kraju. 

Małopolska Izba Rolnicza wspólnie ze swym partnerem firmą IsoTech  sp. z o.o. zamierzają uczestniczyć w 

programie Współpraca , który ma na celu dofinansowanie działań wspierających sprzedaż rolników produkujących w 

skali nieprzemysłowej  na rynki lokalne. Chcielibyśmy zachęcić rolników do przystąpienia do platformy sprzedażowej 

IT PLM, która umożliwia lokalnym producentom rolnym zbyt swoich produktów on-line. Program przewiduje 

stworzenie „Grupy operacyjnej” tj. co najmniej 5 rolników, którzy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe na wspólne 

działanie na rzecz wzmocnienia lub utworzenia kanału dystrybucji/sprzedaży swoich produktów w formie krótkiego 

łańcuchu dostaw (KŁŻ) w wysokości 325 000 zł ‒ w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu lub  

280 000 zł ‒ w pozostałych przypadkach. Grupa może zaprosić do współpracy inne podmioty, które są niezbędne dla 

rozwoju rynku lokalnego w oparciu o rozwiązania organizacyjne KŁŻ. Nabór będzie trwał w okresie 29.03 do 

12.05.2021. 

O szczegóły oferty przystąpienia do programu Współpraca oraz możliwości korzystania z platformy IT PLM należy 

pytać w biurze MIR lub  bezpośrednio do pana Rafała Serafina  - Prezesa firmy IsoTech sp. z o.o.   ( rafal.serafin@fpds.pl;  

tel.kom: 601-402-117)  

Kampania medialna Wiedz i Mądrze Jedz 2020 – czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw 

żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich, by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce. 

Celem kampanii jest przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MULTI-MEDIALNEJ WIEDZ  

I MĄDRZE JEDZ opisującą możliwości i przykłady organizowania rynków lokalnych i rozwijania systemów Krótkich 

Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w większej skali oraz przeprowadzenie BADAŃ POTENCJAŁU RYNKÓW 

LOKALNYCH w 4 województwach. Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, 

konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu, efektów oraz potencjale 

rynkowym rozwoju systemów KŁZ. Zwrócimy uwagę na pozytywne i obiecujące rozwiązania skalowania systemów KŁŻ 

w Polsce i w innych krajach UE, aby pokazać że Polskie doświadczenia i rozwiązania mają potencjalnie duże znaczenie 

dla wdrożenia w praktyce nowego priorytetu Komisji Europejskiej pn. Europejski Zielony Ład oraz z nimi związaną 

strategię „Od Pola do Stołu”. Problem, który zaistniał – na który nasza Kampania odpowiada – to brak wiedzy  

i zrozumienia istoty potencjału wykorzystania małych gospodarstw rolnych do produkcji rolnej i żywnościowej w małej 

skali jako elementu rozwoju rynków lokalnych. Z kolei brakuje wiedzy i zrozumienia ze strony konsumenta  

i potencjalnych organizatorów rynków lokalnych i systemów KŁŻ co do potencjału sprzedaży bezpośredniej i korzyści z 

tym związanych.  Zatem nasza Kampania, to próba odpowiedzenia na następujące 3 pytania: 

a) Jaki jest potencjał małych gospodarstw rolnych dla rozwoju rynków lokalnych (w oparciu o systemy KŁŻ  

i sprzedaż bezpośrednią)? Jak osiągnąć większą skalę oddziaływania? 

b) Jaki jest potencjał ze strony konsumentów w odniesieniu do rynków lokalnych i kupowania wprost od rolnika? 

Jak osiągnąć większą skalę sprzedaży? 

c) W jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), samorządy oraz inne instytucje mogą wspierać 

rynki lokalne i rozwój systemów KŁŻ, aby nie były one marginesem na rynku żywności? 

Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem produkcji cyklu 12 specjalnie przygotowanych filmów-reportaży, 

które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji oraz w internecie jako podstawy do działań informacyjno-

promocyjnych. Omówimy zapotrzebowanie na innowacje w zakresie organizacji sprzedaży bezpośredniej w większej 

skali, wskazując ciekawe i obiecujące inicjatywy i rozwiązania w kraju i zagranicą. Nasi eksperci będą odpowiadać na 

https://www.podatki.gov.pl/


zadanie nam pytania oraz zidentyfikują ciekawe inicjatywy związane z wzmacnianiem i rozwijaniem rynków lokalnych  

i zarekomendujemy produkty lokalne i regionalne oraz tych producentów, którzy działają w oparciu o metody 

ekologiczne i tradycyjne. 

Operację realizuje Iso-Tech z partnerami: Polska Fundacja Innowacji oraz Małopolska Izba Rolnicza. 

Program jest realizowany i finansowany w ramach partnerstwa KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich). 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W minionym miesiącu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu w dniach 5 i 26. 

Zarząd oraz przedstawiciele Izby brali udział w wydarzeniach: 

- 04.02 – posiedzenie Zarządu KRIR oraz spotkanie MRiRW nt. Warunkowość i Ekoschematy - Parzniew, 

Warszawa, 

- 6.02 - XXV Wojewódzka Konferencja Pszczelarska oraz rozstrzygnięcie Małopolskiego Konkursu Pasiek – 

Karniowice, 

- 8.02 – spotkanie Rady ds. EkoMałopolski – UMWM, 

- 12.02 - Spotkanie online MRiRW Konsultacje Plan Strategiczny na lata 2023-2027, 

- 15.02 – posiedzenie Komisji przetargowej KRIR,  

- 16.02 – szkolenie stacjonarne w Wadowicach  „Ubój gospodarczy”, 

- 16-17.02 - Posiedzenie Komitetu Monitorującego MRiRW PROW 2014-2021 

- 23.02 - posiedzenie Rady Doradztwa Społecznego, 

-23.02 – udział MIR jako obserwatora przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych  

w gminie Gdów - KOWR Kraków  

- 26.02 – spotkanie dotyczące „ Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW na lata 2014-2020”. 

 

Małopolska Izba Rolnicza w lutym zorganizowała 6 szkoleń, które odbyły się w formie webinarium:  

„Szkolenie z pobierania próbek na potrzeby wapnowania”, „Prowadzenie automatyczne maszyn rolniczych”, 

„Aspekty ekologiczne, środowiskowe i ekonomiczne wycofywania substancji czynnych środków ochrony 

roślin i konsekwencje dla ochrony roślin. Znaczenie zapraw nasiennych i skutki ich wycofywania”, „Biologiczne 

środki ochrony roślin – skuteczna alternatywa dla pestycydów”, „Wyniki oceny odmianowej zbóż ziemniaków 

i strączkowych zalecenie do uprawy w województwie małopolskim 2021”, „Mapowanie plonów przy użyciu 

technik komputerowych”. 

Szkolenia są zamieszczone i dostępne na stronie You Tube: 

https://www.youtube.com/channel/UCnnYdbLZysmDfGtbMBebMhg/featured 

 

Kolejne szkolenia odbędą się w dniu: 10 marca z zakresu „Satelitarnego wspomagania nawożenia azotem, 

ochrony roślin i siewów - oszczędności z CLAAS CropView” oraz 16 marca pt.: „Ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich - możliwości uzyskania dopłat z budżetu państwa wraz z prezentacją ofert wybranych 

Towarzystw Ubezpieczeniowych” – zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem MIR. 

 

Źródła: https://www.cenyrolnicze.pl, www.gospodarz.pl,  www.modr.pl,  www.krir.pl, www.kowr.pl, 

www.minrol.gov.pl,  www.arimr.gov.pl, www.krus.pl, https://www.sadyogrody.pl, www.foodfakty.pl, 

https://prostoodrolnika.pl 
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