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Stanowisko Polskiego Związku Producentów Kukurydzy 

PZPK popiera wszystkie działania, które mogą wpłynąć korzystnie na obecną trudną sytuację 

producentów kukurydzy w Polsce i innych krajach sąsiadujących z Ukrainą. Cieszymy się więc  
z inicjatywy CEPM odnośnie wystąpienia do władz Unii Europejskiej o ochronę i wsparcie rolników 

poszkodowanych nie do końca kontrolowanym napływem taniego zboża z Ukrainy. Solidaryzujemy się  
w tym z krajami, które są w podobnej jak Polska sytuacji. 

W Polsce wyraźnie widać skutki załamania się dróg eksportu zboża z Ukrainy na skutek wojny  
z Rosją. Wwożone na terytorium Polski zboże z Ukrainy tzw. „ścieżkami solidarności” (głównie 

kukurydza i pszenica), które teoretycznie miały być dalej przewożone do innych krajów UE. Niestety 

duża część tych transportów trafiła do polskich magazynów, bo wielu odbiorców kupiło ukraińskie zboża, 

przede wszystkim z uwagi na niższą cenę niż ziarna krajowego. Powoduje to, że wielu polskich rolników 

ma obecnie poważne problemy ze sprzedażą ziarna kukurydzy. 
Należy nadmienić, że w Polsce mijający 2022 r. był rekordowy jeśli chodzi o areał uprawy 

kukurydzy na ziarno. Obsiano nią blisko 1,2 mln ha. O ile w zachodniej Polsce ze względu na suszę plony 

ziarna były dość niskie, a część plantacji przeznaczono na uzupełnienie zapasów kiszonki, o tyle we 

wschodnich rejonach mimo dobrych plonów kukurydza w wielu miejscach nadal nie została zebrana z pól 

z powodu braku możliwości sprzedaży. Aktualnie (koniec pierwszej dekady grudnia) we wschodnich 
województwach pozostało do zebrania jeszcze ok. 25% pól kukurydzy. Problem potęguje fakt, że jest tam 

wiele mniejszych gospodarstw, gdzie z braku możliwości suszenia rolnicy zmuszeni są sprzedawać mokrą 

kukurydzę – bezpośrednio z pola. Wstrzymanie skupu ziarna przez odbiorców jest skutkiem zapełnionych 

magazynów i braku możliwości dalszej odsprzedaży ziarna. W efekcie bardzo mocno obniżyła się cena 

kukurydzy. Cena skupu mokrego ziarna (30% H2O) zmniejszyła się z ok. 900 PLN w październiku do 

600 PLN/t obecnie (tj. z około 190 do mniej niż 130 Euro/t). Ziarno suche na początku zbiorów 

skupowano za 1350–1400 PLN/t (około 290 Euro/t), a aktualnie trudno sprzedać je za 1100 PLN (230 

Euro). Takie ceny nie pokrywają jednak kosztów produkcji kukurydzy poniesionych przez producentów 

oraz wysokich kosztów suszenia. 
Mimo niskich cen, brak kontrahentów na krajowe ziarno, bowiem ukraińskie ziarno na granicy 

sprzedawane jest za ok. 1000 PLN/t (210–215 Euro/t). Ponadto rolnicy ze wschodnich rejonów 

informują, że po niższych jeszcze cenach można kupić tzw. ziarno „techniczne” o nieznanych 

parametrach jakościowych, które bez kontroli trafia w niewiadome miejsca. Jeżeli sytuacja taka na rynku 

kukurydzy nadal będzie się utrzymywała, to wielu rolników z pewnością straci swoje plony. Będą musieli 

też ponieść dodatkowe koszty na zutylizowanie i zagospodarowanie nie zebranej kukurydzy. 
W związku z powyższym i w obliczu napływu dalszych partii ukraińskiej kukurydzy trzeba 

podjąć działania rzecz wdrożenia specjalnych środków wsparcia przez Komisję Europejską. Trzeba 

zadbać, aby „ścieżki solidarności” poprawiając możliwości eksportowe Ukrainy, nie rozregulowały 

całkowicie rynku zbożowego wschodniej flanki Unii Europejskiej. Brak pomocy może doprowadzić do 

załamania produkcji zbóż w 2023 r., w tym szczególnie ograniczenia upraw kukurydzy. 
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