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Ceny kukurydzy 2019. Zalewa nas ziarno z Ukrainy!
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Import ziarna z Ukrainy to coraz większy problem – skarżą się rolnicy.
W I półroczu tego roku przywóz kukurydzy do Polski wzrósł o 130 proc.!
Połowa ziarna trafiła do nas z Ukrainy. Jak to wszystko odbija się na cenach –
jakie są ceny kukurydzy 2019?
O tym, że unijny import zbóż rośnie w szybkim tempie, informowaliśmy Was już we wrześniu. Do
krajów UE trafiło w tym sezonie 4,544 mln ton ziarna – z czego prawie 90 proc. z dwóch krajów:
Brazylii (2,47 mln ton) i Ukrainy (1,52 mln ton –34 proc.)!
Ziarno ze wschodu zalewa coraz bardziej również nasz krajowy rynek. Eksport zbóż z Polski
zmalał w pierwszym półroczu tego roku o około 15 proc. Wzrósł natomiast przywóz kukurydzy – i to
aż o 130 proc. (połowa z Ukrainy)!
Rośnie import zbóż z Ukrainy

Ukraina zaniża nam ceny kukurydzy
Rosnący import ziarna z Ukrainy martwi polskich rolników. To coraz większy problem, bo zaniża
nam ceny kukurydzy – twierdzą.

Ceny kukurydzy 2019. Przedsiębiorstwa dokonujące zakupu tego ziarna płacą swoim dostawcom
średnio 616 zł/t.
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– Należy zablokować import zbóż ze wschodu: z Ukrainy, części Białorusi i niewielkiej
części Rosji. Politycy tłumaczą, że Bruksela nam na to nie pozwala. Ale mamy ważne
powody, żeby zamknąć granice – przekonuje Tadeusz Szymańczak z Polskiego Związku
Producentów Roślin Zbożowych. – My musieliśmy dostosować się do unijnych standardów.
Z naszego rynku wycofana została część środków ochrony roślin. A teraz okazuje się, że jeśli
sprowadzamy zboża ze wschodu, gdzie te środki nie są zakazane to nam to już nie szkodzi –
podkreśla.

Importujemy ASF razem z ziarnem?
Niskie notowania kukurydzy to jedno. Zdaniem Tadeusza Szymańczaka, jeszcze ważniejszą
przesłanką do zablokowania importu zbóż z Ukrainy jest walka z ASF.
– ASF zbiera żniwa na Ukrainie, nie pamiętamy już skąd do nas przywędrował? Wirus jest
importowany z tamtych obszarów do nas razem ze zbożami. Czy tak powinno działać nasze
państwo, które ma obowiązek chronić swoich obywateli, rolników i rolnictwo? – pyta.

Co na to ministerstwo?
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przyznaje, że import zbóż z Ukrainy determinuje
sytuację na naszym rynku. Jednak twierdzi, że nie może wstrzymać przywozu zbóż ze wschodu.
Odbywa się on zgodnie z unijnymi przepisami. Próba wprowadzenia takiego zakazu spotkałaby się
z negatywnym odzewem Komisji Europejskiej oraz Światowej Organizacji Handlu.
Zdaniem szefa resortu rolnictwa dużym problemem jest brak zorganizowania
gospodarczego rolników, które jest jedyną szansą na uzyskiwanie przez nich przyzwoitych
dochodów. Aby usprawnić organizację sprzedaży zbóż i rzepaku, ministerstwo ma w planach
utworzenie państwowego nabrzeża do obrotu zbożem.

Ceny kukurydzy 2019
Na jakim poziomie utrzymują się ceny kukurydzy? Z danych resortu rolnictwa wynika, że
przedsiębiorstwa dokonujące zakupu tego ziarna płacą swoim dostawcom średnio 616 zł/tonę. Nieco
wyższa cena utrzymuje się w regionach centralno-wschodnim i południowym (630 zł/tonę), na
północnym-zachodzie – 574 zł/tonę.
Jak informuje e-WGT, notowania mokrej kukurydzy wahają się w przedziale 400-420 zł/tonę.
Jeszcze taniej w południowo-wschodniej części kraju – 360 zł/tonę.
Ceny zbóż spadają
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