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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych alarmuje o potrzebie podjęcia natychmiastowych 

działań, które doprowadzą do wycofania zezwolenia na bezcłowy import kukurydzy z Ukrainy. Sprowadzona 

obecnie do Polski w ramach bezcłowego importu kukurydza jest w cenie 530–570 PLN za tonę. 

Zjawisko to osiągnęło na tyle duże rozmiary, że zaczyna bardzo niekorzystnie oddziaływać na polski ry-
nek, skutecznie go destabilizując. Powoduje to bowiem gwałtowny spadek cen rynkowych na ziarno kukury-

dzy i to poniżej poziomu warunkującego zwrot kosztów produkcji naszym producentom. Koszty produkcji z 

suszeniem są o 20–30 EUR wyższe niż cena bezcłowej ukraińskiej kukurydzy. Sytuacja jest tym bardziej 
niekorzystna, że wzmożony import przypada na okres żniw kukurydzianych w naszym kraju. Wielu produ-

centów nie ma możliwości magazynowania całego zebranego plonu, więc zmuszeni są oni do sprzedaży ziar-

na kukurydzy po zaniżonych cenach. Także wielu producentów w naszym kraju nastawionych jest na sprze-
daż kukurydzy mokrej. Tacy producenci niestety są zupełnie zdani na łaskę kupujących. 

Jak wynika z informacji Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, parametry jakościowe 

kukurydzy ukraińskiej wwożonej obecnie do Polski na granicy oceniane są tylko organoleptycznie. 

Prosimy Pana Ministra o podanie bliższych danych o tym, jak zmienił się eksport i import kukurydzy z 
Polski i do Polski, a także z krajów UE i krajów trzecich oraz do krajów UE i krajów trzecich. Ponadto pro-

simy o podanie, jak zmieniały się ceny kukurydzy w eksporcie i w imporcie oraz jak jest ona oceniana pod 

względem jakości. 
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