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Jakie są ceny nawozów w Polsce? Perspektywy rynkowe
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Zużycie nawozów azotowych w Polsce najniższe od co najmniej 10 lat!
Natomiast w przypadku nawozów fosforowych i potasowych – nieznaczny
wzrost. Jak ta sytuacja wpływa na ceny nawozów w Polsce?
Ceny nawozów w Polsce utrzymują się na niskim poziomie. Powód? Niska cena surowców takich jak:
gaz, fosforyty i sól potasowa.
Jak podaje Agro Navigator PKO BP, w sezonie 2018/2019 zużycie nawozów azotowych
w naszym kraju było najsłabsze od co najmniej 10 lat, a wolumen spadł poniżej 1 mln ton.
Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku nawozów fosforowych i potasowych. Ich użycie
nieznacznie wzrosło (odpowiednio +1 proc. i +2 proc. w skali roku). Krótko mówiąc po słabym 2018
roku wyniki finansowe branży poprawiły się.

Ceny nawozów w Polsce są na niskim poziomie. Powodem jest niska cena surowców takich jak: gaz,
fosforyty i sól potasowa.

Ceny nawozów w Polsce a kondycja branżyCeny nawozów w Polsce
a kondycja branży
le="Grupa Azoty" href="https://grupaazoty.com/" target="_blank"
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rel="noopener noreferrer">Grupę Azoty. Największy producent na świecie Yara
również wygenerował w ubiegłym roku dobre wyniki.
Według danych z końca marca Grupa Azoty – mimo pandemii koronawirusa – nie
odnotowała spadku popytu, ani utrudnień w produkcji. Wzrósł jednak koszt transportu, co
może niekorzystnie oddziaływać na eksport. Jednak mniejszą sprzedaż za granicę niwelować może
mniejszy import a także wzrost sprzedaży krajowej.

Prognoza ekspertów PKO BP
W sezonie 2019/2020 popyt n>Prognoza ekspertów PKO BP
opłacalność aplikacji nawozów (relacja mocznik/pszenica poniżej średniej z 2016-20). A także –
lepszą sytuację ekonomiczną rolników (wyższe zbiory) i efekt bazy.
Sytuacja producentów w 2020 pozostanie umiarkowanie dobra, w szczególności ze względu
na niskie ceny surowców. Kwarantanna w chińskim Hubei przełoży się na tymczasowo
niższy eksport chińskich nawozów wieloskładnikowych. Hubei posiada 30% chińskich mocy
wytwórczych – głównie nawozów fosforowych. W długim terminie na światowym rynku
należy oczekiwać większego wzrostu podaży niż popytu nawozów potasowych.
Podsumowując: rynek nawozów azotowych i fosforowych powinien być zbilansowany.
Ponadto oczekiwania dotyczące poprawy wydajności wykorzystania nawozów i recyklingu
większej liczby organicznych źródeł składników pokarmowych mogą wywierać presję na
zapotrzebowanie na nawozy – informuje Agro Navigator PKO BP.

Jakie ceny nawozów w Polsce?
Na koniec sprawdźmy wybrane aktualne ceny nawozów:
Saletrosan 26. >Jakie ceny nawozów w Polsce?
li>
mocznik.pl. 1 176,85 zł netto za tonę
ZAKSAN – saletra amonowa. 1 082,57 zł zł netto za tonę
ANWIL saletra amonowa. 1 075,87 zł netto za tonę
RSM. 888,89 zł zł netto za tonę
Polifoska 21. 1 032,09 zł zł netto za tonę
Polifoska 6. 1 575,40 zł zł netto za tonę
Pulan. 1 102,60 zł zł netto za tonę
Saletrzak 27 Standard 983,22 zł zł netto za tonę
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Salmag 961,94 zł zł neto za tonę
Lubofoska 4-12-12 892,22 zł zł za tonę.
Aktualne ceny nawozów
Informacje o cenach nawozów dostępnych na rynku krajowych znajdują się w serwisie informacyjnym
cenynawozow.pl.
Źródło: Agro Navigator PKO BP/ Grupa Azoty/ cenynawozow.pl
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