
Lepsze rolnictwo, lepszy biznes, lepsze życie

Mocznik – tanie białko 
dla krów?
n Mimo swojej długiej hi-
storii (poznany w połowie 
XIX wieku), mocznik jako 
komponent paszowy nadal 
budzi szereg kontrowersji 
w żywieniu krów. Prawi-
dłowe żywienie tych zwie-
rząt wymaga bilansowa-
nia w dawce pokarmowej 
zarówno energii, jak i od-
powiedniej ilości białka. 
Bilansując białko ogólne 
określa się nie tylko ilość 

tego składnika w dawce, 
ale również udział frak-
cji związków azotowych o 
zróżnicowanej podatności 
na rozkład w żwaczu.

Prof. dr hab. 
Tadeusz Barowicz 

Instytut Zootechniki-PIB 
w Krakowie
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n Gospodarstwa rolne posia-
dające użytki kośne ponoszą 
znaczne koszty zbioru traw. 
W zależności od technologii 
i zapotrzebowania zmecha-
nizowany zbiór traw jest za-
biegiem kosztochłonnym. W 
kalkulacji opłacalności zme-
chanizowania gospodarstwa 
należy uwzględnić nie tyl-

ko koszt paliwa, ale również 
amortyzacji sprzętu użytego 
do prac łąkowych.

Daniel Alankiewicz

Pokos swoim sprzętem, 
czy usługa obca?
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TEMAT NUMERU: Ziemniaki
Odmiany ziemniaka – ekonomicznie

W zależności od gatunku roślin uprawnych krajowe 
rolnictwo ma do dyspozycji od kilkunastu do kilkuset 
odmian, które mogą się znajdować w obrocie i być 
uprawiane na obszarze Polski. Są to odmiany wpisane 
do krajowego rejestru (KR) odmian roślin rolniczych 
pochodzące z krajowych, jak i zagranicznych firm 
hodowlanych.

Tomasz Lenartowicz
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Docenić trud producenta
Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, dawny majątek 
ziemski, położony jest w południowej części gminy Skierniewi-
ce. Od końca XIX wieku do 1944 r. Żelazna była własnością rodzi-
ny Mazarakich herbu Newlin. Ostatnim właścicielem majątku był 
Aleksander Mazaraki junior (1887 - 1986), ostatni prezes Towa-
rzystwa Kredytowego Ziemskiego. Od 1945 roku, pod auspicja-
mi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, RZD 
Żelazna jest zapleczem prac naukowo-badawczych i dydaktycz-
no-wychowawczych SGGW. 

Qn Produkcja roślinna na 323 ha 
gruntów ornych własnych i 252 
ha dzierżawionych, to głównie 
uprawa ziemniaków z przezna-
czeniem na chipsy, marchwi, 
fasoli szparagowej, rzepaku i 
zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, 
owies, kukurydza). Znaczny are-
ał upraw jest deszczowany.

Produkcją zwierzęcą zajmuje 
się Doświadczalna Ferma Owiec 
i Kóz, która jest bazą dla Katedry 
Szczegółowej Hodowli Zwierząt 
Wydziału Nauk o Zwierzętach 
SGGW. Pracownicy Żelaznej, 
pod opieką mają średnio 360 
owiec-matek i 17 kóz. Główne 
rasy owiec to olkuska, żelaźnień-
ska i wrzosówka. Dodatkowo za-
kład zajmuję się również hodow-
lą ryb, na 14 ha stawów.

RZD Żelazna jest obiektem 
wielu prac magisterskich, inży-
nierskich, doktoranckich i habi-
litacyjnych. Jest też doskonałym 
miejscem odbywania praktyk 
studenckich.

Nad całością prac czuwa i 
twardą ręką prowadzi dyrektor 
Edward Pawlik, związany z Że-
lazną od prawie 30 lat. Każde-
go roku w lipcu podczas „Dni 

Ziemniaka”, a co dwa lata w paź-
dzierniku z okazji „Dni mar-
chwi”, RZD Żelazna jest miej-
scem spotkań nauki z praktyką, 
doświadczonych producentów z 
adeptami trudu rolnictwa. Licz-
ną grupę, obok producentów, 
stanowią zawsze uczniowie i stu-
denci szkół rolniczych. Oprowa-
dzając młodzież po polach Za-
kładu, dyrektor RZD Żelazna 
Edward Pawlik podkreśla, że 
należy zrozumieć i docenić trud 
rolników, którzy przede wszyst-
kim skupiają się na tym, co naj-
ważniejsze, czyli na pracy. Jak 
mówi: – Rolnik, to nie jest pierw-
szy lepszy zawód. Musicie zawal-
czyć o szacunek do tego zawodu, 
a również poprzez swoją pracę – 
na niego zasłużyć. 

Tamtejsze gleby zaliczane są do 
klasy IV–IV b, na polach prze-
znaczonych pod marchew w po-
przednim roku uprawiano ziem-
niaki, a poplonowo gorczycę i 
facelię. Według analizy z jesieni 
poprzedniego roku, zasobność 
gleby w podstawowe makroele-
menty wynosiła: 11 mg/dm3 N, 
44 mg/dm3 P2O5 oraz 75 mg/dm3 
K2O, natomiast wartość – pH 
6,7. Z nawozami mineralnymi w 
przeliczeniu na hektar wprowa-

dzono 72 kg azotu, 49 kg fosforu 
oraz 175 kg potasu.

– Ze względu na słabe gleby, o 
kiepskim współczynniku bonita-
cyjnym, w szczególny sposób je-
steśmy uzależnieni od przebiegu 
pogody – tłumaczy Edward Paw-
lik. – Ale aura nie była najgorsza. 
To, że parę hektarów było zala-
nych, pojawiły się zastosiny wod-
ne, działało dwojako. Na zala-
nych obszarach nie było nic lub 
niewiele, ale za to górki plonowa-
ły w dwójnasób. Należy się tylko 
cieszyć, że nie byliśmy w tej stre-
fie totalnych powodzi – dodaje.

Zbiory płodów zostały opóź-
nione przez wrześniową pogodę. 
W połowie października dopie-
ro finiszowano z ziemniakami. 
Zbiór marchwi, 1,5-ha dzien-
nie, przeciągnął się do końca li-
stopada. Ale zbiór nowoczesnym 

kombajnem Firmy Weremczuk 
i zastosowanie systemu ogła-
wiania marchwi, 5–6-krotnie 
podniosło wydajność pracy. Jak 
wspomina Pan Edward: – Gdy 
zacząłem pracę w tym gospodar-
stwie w roku 1985, to przeciętnie 
zbieraliśmy dwukrotnie każde 
pole. Ręcznie, fizycznie usuwali-
śmy nać. Na pewno moi poprzed-
nicy robili to samo. Żeby pewne 
elementy wyeliminować, uspraw-
nić organizację i zarządzanie go-
spodarstwem, trzeba nieraz pra-
cować przez pokolenia. I dodaje: 
– To jest dokładnie tak samo, jak 
walka z chwastami. Mogę wal-
czyć 50 lat, a odpuszczę sobie rok, 
zostawię jakieś zielsko na środku 
pola i na pewno wnukowie będą 
dziadka pamiętać. W tej branży 
nie można robić czegoś dobrze, 
trzeba robić tylko bardzo dobrze. 

Edward Pawlik, dyrektor RZD Żelazna.

Zmechanizowany zbiór marchwi. Po mechanicznym ogłowieniu – marchew gotowa do zbioru.

LIDER W ROLNICTWIEEwa Grabowska
ewa@wrp.pl

LIder w roLnIctwIe
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Odmiany ziemniaka – ekonomicznie
W zależności od gatunku ro-
ślin uprawnych krajowe rol-
nictwo ma do dyspozycji od 
kilkunastu do kilkuset od-
mian, które mogą się znaj-
dować w obrocie i być upra-
wiane na obszarze Polski. Są 
to odmiany wpisane do kra-
jowego rejestru (KR) odmian 
roślin rolniczych pochodzące 
z krajowych, jak i zagranicz-
nych firm hodowlanych.

Qn Rolnicy mogą również ko-
rzystać z odmian wpisanych do 
Wspólnotowego Katalogu Od-
mian Roślin Rolniczych (CCA). 
Pod koniec 2012 roku w Katalo-
gu CCA ogółem wpisanych było 
21 097 oryginalnych odmian dla 
87 gatunków. W tym 231 od-
mian GMO (228 odmian kuku-
rydzy MON 810, 2 odmiany ku-
kurydzy T25 i jedna odmiana 
ziemniaka „Amflora”). Ponad-
to dla dziewiętnastu gatunków 
wpisanych było 159 odmian o 
znaczeniu regionalnym.

Na podstawie powyższych da-
nych liczbowych, można stwier-
dzić, że jedną z miar postępu w 
rolnictwie jest liczebność od-
mian oraz wnoszone przez nie 
właściwości użytkowe. Przykła-
dem takiego postępu są odmia-
ny ziemniaka. Obecnie (marzec 

2013) w KR zarejestrowanych 
jest 129 odmian ziemniaka. 
Większość, tj. 70 odmian (54%) 
wytworzona została przez ro-
dzimą hodowlę. Odmiany za-
graniczne pochodzą głównie z 
Holandii i Niemiec, a tylko po 
jednej z Danii, Francji i Szkocji. 
Rolnicy korzystający z odmian 
wpisanych do KR mogą wybie-
rać spośród 15 odmian bardzo 

wczesnych, 29 wczesnych, aż 
57 średniowczesnych oraz 28 
średniopóźnych i późnych o dłu-
gości okresu wegetacji około 145 
dni. Rozpatrując kierunki użyt-
kowania tych odmian możemy 
wybierać wśród 78 typowo kon-
sumpcyjnych, 23 przeznaczo-
nych głównie do produkcji frytek 
lub czipsów oraz 28 dla przemy-
słu skrobiowego.

Każdego roku na podsta-
wie co najmniej dwuletnich 
doświadczeń prowadzonych 
przez Centralny Ośrodek Bada-
nia Odmian Roślin Uprawnych 
w Słupi Wielkiej, w całym kraju 
prowadzone są doświadczenia 
rejestrowe mające na celu okre-
ślenie wartości gospodarczej 
(WGO) odmian zgłoszonych 
do rejestru. Po ich zarejestro-
waniu realizowane jest poreje-
strowe doświadczalnictwo od-
mianowe i rolnicze (PDOiR), 
na podstawie którego tworzo-
ne są Listy Odmian Zalecanych 
(LOZ) do uprawy na obszarze 
województw.

Zmiany w strukturze spoży-
cia ziemniaków wskazują, że 
coraz większe znaczenie mają 
odmiany konsumpcyjne, o 
określonych parametrach tech-
nologicznych. Obejmują one 
zewnętrzne cechy bulw jak: 
wielkość i kształt, głębokość 
i ilość oczek, wady i grubość 
skórki. Bulwy powinny być 
dojrzałe, zdrowe, nie mogą być 
zazieleniałe, uszkodzone ani 
nadmarznięte. Przekrój bulw 
powinien charakteryzować się 
naturalną, jednolitą barwą oraz 
nie wykazywać zdolności do 
ciemnienia miąższu surowego 
i po ugotowaniu. 

dokończenie na s. 5

Uprawa ziemniaków w Polsce ma trzy podstawowe kierunki produkcji: nasiennictwo, bezpośrednie 
spożycie oraz przetwórstwo (frytki, chipsy oraz skrobia).

temat nUmerU: ZIemnIakI
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Ziemniak. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2013.
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odmiany jadalne bardzo wczesne
1. Denar 2009 2008 2010 2009** 2008 2007 2007 2008 2007 2008 2012 2009 12
2. Lord 2009 2008 2010 2009** 2008 2007 2007 2008 2007 2008 2012 2009 12
3. Miłek 2010 2010 2010 2009* 2009* 2009 2009 2011 2010 9
4. Viviana 2011 2011* 2011* 2011 2012 2012 2012 7
5. Arielle 2013*R 2008 2013R 2013 2011 2013R 6
6. Impala 2007** 1
Odmiany jadalne wczesne
7. Owacja 2009 2008 2010 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2010 2012 2009 12
8. Vineta 2009 2012 2010 2007 2008 2007 2007 2008 2007 2010 2012 2009 12
9. Michalina 2013 2012 2011 2011 2011 2013 2011 2013 2013 2013 10
10. Cyprian 2011 2010 2010 2009 2010 2012 2009 7
11. Bellarosa 2011 2010 2010 2011 2010 2010 6
12. Oman 2013 2013 2
13. Aruba 2012 1
Odmiany jadalne średniowczesne
14. Satina 2009 2013 2010 2007 2008 2007 2007 2008 2007 2008 2012 2009 12
15. Tajfun 2009 2008 2010 2007 2009 2007 2007 2008 2007 2008 2012 2009 12
16. Tetyda 2011 2012 2012 2013 2013 2012 2012 2012 2012 9
17. Bartek 2011 2008 2007 2008 4
18. Finezja 2011 2010 2013 2013 4
19. Stasia 2012 2013 2012 3
20. Ametyst 2013 2013 2
21. Cekin 2008 2013 2
22. Jurek 2013R 2013 2
23. Gawin 2012 1
24. Jutrzenka 2013 1
25. Oberon 2013 1
Odmiany jadalne średniopóźne i późne
26. Jelly 2011 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2011 2012 2009 10
27. Zagłoba 2013 2010 2013 2013 2013 2012 2013R 7
28. Syrena 2009 2013 2008 2007 2012 2009 6
29. Zenia 2012 2012 2
Odmiany Skrobiowe
30. Kuras 2012 2012 2010 3
31. Pokusa 2012 2013 2013 3
32. Zuzanna 2012 2013 2012 3
33. Glada 2012 2010 2
34. Jubilat 2013 2013 2
35. Hinga 2013 1
36. Pasat 2010 1
Razem 14 13 12 16 17 16 18 16 15 19 17 17
* – odmiana zalecana na zbiór po 40 dniach od wschodów;
** – odmiana zalecana na zbiór po 40 dniach od wschodów oraz po zakończeniu wegetacji; 
2007 r. i kolejne – rok od kiedy odmiana jest wpisana na LZO;
2013 r. – odmiana wstępnie rekomendowana.

dokończenie na s. 4
Oprócz wymienionych ge-

netycznych właściwości od-
mian na wartość uzyskane-
go plonu znaczny wpływ mają 
czynniki środowiskowe (miej-
sce uprawy, przebieg pogody, 
typ i rodzaj gleby) oraz czyn-
niki uprawowe, takie jak: ter-
min sadzenia i zbioru, nawoże-
nie, nawadnianie i stosowanie 
pestycydów. Efektywność pro-
dukcji w dużym stopniu zale-
ży od możliwości długotrwałe-
go przechowywania ziemniaka 
w kontrolowanych warunkach. 

Działania mające na celu uzy-
skanie wysokiej jakości bulw 
równoznaczne są z poniesie-
niem dodatkowych nakładów. 
Obok podstawowych cech plo-
notwórczych, ważna jest znajo-
mość ich wymagań oraz cech 
odpornościowych. Plantator 
musi być przekonany, że wyż-
sza jakość i lepsza zdrowotność 
daje możliwość uzyskania wyż-
szej ceny. Niejednokrotnie rol-
nik zadaje sobie pytanie czy 
przeprowadzać dodatkowe za-
biegi ochronne ograniczają-
ce porażenie bulw chorobami. 
W przypadku natychmiasto-
wej sprzedaży plonu, dodat-
kowe zabiegi fungicydowe nie 
dają dodatnich efektów eko-
nomicznych ale przeciętnie 
już po trzech miesiącach prze-
chowywania stają się opłacal-
ne. Aktualnie całkowity koszt 
wykonania jednego zabie-
gu fungicydowego wynosi od 
120 do 160 złotych na 1 ha. 
Bardzo ważna jest więc infor-
macja o odporności odmian, 
zwłaszcza na zarazę ziemnia-
czaną. Rolnik musi mieć świa-
domość czy wybrana odmiana 
będzie wymagała zastosowa-
nia trzech czy nawet ośmiu 
zabiegów fungicydowych. Po-
dobnie jest w przypadku na-
wożenia i jego produktyw-
ności oraz potrzeb wodnych 
poszczególnych odmian. W 
przypadku wymiany sadze-
niaków ziemniaka co drugi 
lub trzeci rok ważna jest zna-
jomość odporności na wirusy 
oraz czarną nóżkę. Producent 
chcąc zebrać plon o wysokiej 
jakości musi także stosować 
bardziej kosztowne metody 
zbioru, ograniczające uszko-
dzenia mechaniczne.

Odmiany jadalne krajowe w 
porównaniu z zarejestrowa-
nymi w Polsce odmianami za-
granicznymi często wykazują 
przewagę pod względem po-
tencjału plonotwórczego oraz 
poziomu odporności na wirus 

Y. Przeważnie są również bar-
dziej odporne na zarazę ziem-
niaka (na liściach) i wirus li-
ściozwoju. Cechy te powinny 
przesądzać o preferowaniu pol-
skich odmian w systemach in-
tegrowanej i ekologicznej pro-

dukcji ziemniaków. Z kolei, 
odmiany zagraniczne wykazu-
ją przewagę przede wszystkim 
pod względem cech decydują-
cych o wyglądzie bulw.

W latach 2008–2013 zrejo-
nizowano w Polsce, aż 42 ory-
ginalne odmiany. Ruch odmia-
nowy w KR oznacza również 
skreślanie odmian; w wymie-
nionym okresie skreślono na 
wniosek hodowców 46 od-
mian, w tym na przełomie 
lat 2012/2013 aż 13 odmian 
(10 krajowych i 3 zagranicz-
ne): Karatop i Velox (bardzo 
wczesne), Eugenia (wczesna), 
Elanda, Redstar, Zebra, Żagiel 
(średniowczesne), Niagara, 
Soplica, Zeus (średniopóźne 
i późne), Monsun (skrobiowa 
średniowczesna) oraz Neptun 
i Umiak (skrobiowe późne).

Tomasz Lenartowicz

Odmiany zagraniczne pochodzą głównie z Holandii i Niemiec, a 
tylko po jednej z Danii, Francji i Szkocji. 

temat nUmerU: ZIemnIakI
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Polska ziemniakiem stoi
Ziemniak był i będzie bardzo 
cenną uprawą, nie tylko ze 
względu na zmianowanie, ale 
również ze względu na jego 
wysoką rentowność (przy 
wysokich nakładach) i wyjąt-
kowe właściwości odżywcze. 
Dotyczy to gospodarstw, któ-
re zauważyły zmiany na na-
szym rynku i towarzyszą tym 
zmianom na każdym etapie 
produkcji.

Qn W ostatnim dziesięcioleciu 
widoczny był przeciwstawny 
trend wzrostu i spadku opła-
calności produkcji towarowej 
ziemniaków. Po 2000 roku po-
wierzchnia uprawy wynosiła 
ok. 900 000 ha, a poziom zbio-
ru był na poziomie 15 mln ton. 
Po 12 latach statystyczny plon 
z ha wzrósł do 23 t/ha, ale pow. 
uprawy zmalała do 366 tys. ha.

W bardzo krótkim cza-
sie wiele gospodarstw całko-
wicie zrezygnowało z upra-
wy ziemniaków, nie widząc w 
nich przyszłości i równocze-
śnie wiele gospodarstw zaczę-
ło inwestować w ten kierunek 
produkcji. Dynamicznie wzro-
sła wydajność z ha i dochód z 
produkcji ziemniaków: jadal-
nych, frytkowych i chipsowych. 
Branża skrobiowa, która przez 
wiele lat była w złej sytuacji, 
przerabiała gigantyczną nad-
produkcję rynku krajowego i 
nigdy nie przekroczyła nałożo-
nego przez UE limitu. I oto ko-
lejny raz najlepszym, choć czę-
sto bolesnym instrumentem, 
okazał się wolny rynek.

Produkcja ziemniaków bez zamówień 
dla odbiorców stanowi nadal wysokie 
ryzyko

Trzeba wsłuchać się w po-
trzeby rynku i klienta. Ostat-
ni dynamiczny rozwój sie-
ci handlowych spowodował 
błyskawiczny wzrost udzia-
łu ziemniaków pakowanych 
i konfekcji. Do tego niezbęd-
na jest jednak infrastruktura 
przechowalnicza i uprawa du-
żych partii odmian o wysokich 
normach jakościowych.

W Polsce, mimo zarejestro-
wanych na liście COBORU ok. 

130 odmian, w obrocie rynko-
wym występuje ok.15–20 od-
mian. W oficjalnych rozmno-
żeniach nasiennych pierwsze 
10 odmian o najwyższej po-
wierzchni uprawy stanowi pra-
wie 50% powierzchni zgłoszo-
nych do kwalifikacji. Ponieważ 
plantacje nasienne to tylko ok. 
5500 ha, to produkcja sadze-
niaków stanowi ok 10% upraw 
towarowych.

Ma to kapitalne znaczenie 
jeżeli chodzi o jakość i wyso-
kość plonu, a także bezpie-
czeństwo fitosanitarne. Ziem-
niaki produkowane w Polsce 
bez regularnej wymiany sadze-
niaków osłabiają nasz poten-
cjał produkcyjny i eksporto-
wy. Rolnicy, którzy nie kupują 
przebadanych sadzeniaków, 
a do sadzenia używają odsor-
tu z masy towarowej, nie mają 
pewności jak mocno porażone 
wirusem są ich sadzeniaki i czy 
nie mają latentnej (utajonej) 
formy CMS. 

Jeżeli mówimy o profesjonal-
nej produkcji, to zawsze musi-
my opierać ją o kwalifikowany 
sadzeniak zakupiony na faktu-
rę w firmie nasiennej lub u ho-
dowcy. Sadzeniaki stanowią 
najwyższy czynnik wzrostu i 
jakości plonu. W Polsce do-
chodzi jednak do karygodnych 
praktyk sprzedaży sadzeniaków 
stopni basowych: B i i B II dla 
rolników bez umów licencyj-
nych. Rolnicy rozmnażają sa-
dzeniaki bez nadzoru PIORiN 
dla siebie, a nadmiar sprzedają 
w szarej strefie. Ogłoszenia w 
prasie i Internecie można zna-
leźć bez trudu. Jest to wyjątko-
wo szkodliwe dla branży i ja-
kości plonu zjawisko, mające 
przyzwolenie opinii jako mało 
szkodliwe. Nic bardziej myl-
nego, w ten sposób obniża się 
jakość plonu, wzrasta ryzyko 
przeniesienia latentnej formy 
bakteriozy, a na rynku egzystu-
ją masy niskiej jakości ziemnia-
ków konsumpcyjnych straszą-
cych potencjalnych nabywców.

Brak informacji handlowej
Polska ziemniakiem stoi, 

a klienci szukają ziemnia-

ków. Ten paradoks można 
porównać jedynie do rozbit-
ka na oceanie, który przemie-
rzając bezmiar wód w swo-
jej szalupie marzy o szklance 
wody do picia. Nie inaczej jest 
na naszym rynku. Brak opi-
su odmiany i typu kulinar-
nego. Często ziemniaki ofe-
rowane do sprzedaży są złej 
jakości: uszkodzone, zdefor-
mowane, przerośnięte, zazie-
lenione lub porażone parchem 
i zgniłe. A wystarczy tylko wy-

sortować zdrowe bulwy, od-
rzucić odpad, wykalibrować 
rozmiar i wyraźnie opisać od-
mianę i jej przydatność kuli-
narną (typ A – sałatkowy, B 
– ogólnoużytkowy i C – mą-
czysty). W każdym opakowa-
niu powinien być obowiązko-
wo numer producenta, ale jak 
ktoś nie wstydzi się swojego 
towaru, to również adres pro-
ducenta.

Krzysztof Korolewicz
Europlant Sp. z o.o.

foto: Krzysztof Korolew
icz

foto: Krzysztof Korolew
icz

foto: Krzysztof Korolew
icz
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Ceny w zł za kilogram w transakcjach hurtowych.

Aktualna sytuacja cenowa
Obecna sytuacja cenowa wy-
daje się być bardzo nerwo-
wa. Ziemniaki jadalne kosz-
tują obecnie ok. 50–60 gr/kg, 
ale pojawiają się sygnały, że 
można spotkać ziemniaki po-
niżej 50 gr/kg.

Nasz rynek jest wyjątkowo 
niestabilny, a brak rzetelnej in-
formacji o cenach i wysokości 
zbioru często prowadzi do pa-
niki i bardzo nieracjonalnych 
ruchów. Latem 2012 roku pro-
ducenci ziemniaka młodego 
protestowali przeciwko cenom 
poniżej 10 gr/kg. Taka cena 
jest dramatem dla producen-
tów i zawsze powoduje emo-
cje. Proszę jednak pamiętać, że 

ziemniak młody to bardzo spe-
cyficzny i trudny segment. Je-
żeli nie zostanie on sprzedany 
do początków lipca, to szyb-
ko tworzy wysoki plon, które-
go nie można ani sprzedać, ani 
przechować. Również zapako-
wanie ziemniaka z obdzierają-
cą skórką jest trudne, ponie-
waż bardzo źle znosi mycie i 
sortowanie. Brak skorkowa-
ciałej skórki i mała zawartość 
suchej masy naraża bulwę na 
uszkodzenia i szybkie ciemnie-
nie. Każdy, kto chce uprawiać 
ziemniaki młode na wolny ry-
nek, robi to na własne ryzyko. 

Jesienią 2012 r. sytuacja zaczę-
ła się stabilizować. Ruszył eks-
port na południe Europy, a cena 

od 30 gr/kg szybko rosła do 50 
gr/kg w początkach grudnia. I 
oto nastąpił kolejny paradoks 
naszego rynku; przy wzroście 
ceny do 60 gr/kg producenci 

wstrzymali sprzedaż licząc na 
cenę 1 zł/kg wiosną. Takich ru-
chów nie można akceptować, 
ponieważ destabilizują rynek i 
wprowadzają fluktuacje cenowe 
trudne do przewidzenia. 

Trzeba też pamiętać, że od lu-
tego ziemniaki zaczynają koń-
czyć okres spoczynku i ich 
masa szybko spada, a tym sa-
mym wzrasta cena za przecho-
wanie i przygotowanie towaru 
do sprzedaży. Dodatkowo bul-
wy tracą turgor i są mniej atrak-
cyjne handlowo.

Prognozy są jednak bardzo 
pomyślne. Atak zimy w Euro-
pie uniemożliwił lub znacz-
nie opóźnił sadzenie ziemnia-
ków pod osłonami na wczesny 
zbiór, a zatem ziemniak jadalny 
ze zbiorów 2012 będzie w cenie!

Krzysztof Korolewicz
Europlant Sp. z o.o.

foto: Krzysztof Korolew
icz

Miejsce na Twoją reklamę

Lidia Janiak: 515 293 631
Agata Mówińska: 91 418 27 22

190x84mm
600 zł
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Ziemniaki w zmianowaniu
Ziemniak należy do gatunku roślin charakteryzujących się 
specyficznymi wymaganiami środowiskowymi, z uwagi na 
płytkie zaleganie systemu korzeniowego (głównie w warstwie 
do 40 cm), uprawę w szerokich rzędach (duża podatność na 
zachwaszczenie) oraz mechaniczną pielęgnację międzyrzędzi 
(wzmożona mineralizacja substancji organicznej i zwiększo-
ne zubożenie gleby w próchnicę).

Qn Ponadto uzyskuje wysoką 
masę towarową plonu (do 40–
50 t z ha), ma wysokie wyma-
gania pokarmowe (na 1 tonę 
bulw około 5 kg N; 1,5 kg P2O5; 
7 kg K2O) i wodne (w zależno-
ści od warunków pogody i ro-
dzaju odmiany 300–450 mm), 
długi okres pobierania składni-
ków (4–6 miesięcy), wrażliwość 
bulw na nieodpowiednie właści-
wości fizyczne gleby (zbitość) i 
niestabilność temperatury gleby 
(pogorszenie cech jakości bulw).

Aby sprostać tym wymaga-
niom ziemniak powinien być 
uprawiany na glebach będą-
cych w dobrej kulturze, z ure-
gulowanymi stosunkami po-
wietrzno-wodnymi, możliwie 
głęboką miąższością warstwy 
ornej o dużej zawartości próch-
nicy (powyżej 2%), zasobnych 

w składniki pokarmowe (co 
najmniej średnia zasobność w 
przyswajalne formy fosforu, 
potasu i magnezu oraz mikro-
elementy w glebie), o odczy-
nie lekko kwaśnym (pH w KCl 
5,5–6,5), wolnych od chwastów 
rozłogowych i korzeniowych, 
szczególnie perzu właściwego 
i ostrożnia polnego, pozbawio-
nych kamieni (jeżeli masa ka-
mieni w warstwie ornej prze-
kracza 10 t/ha, to należy pole 
odkamienić). Ziemniak należy 
do roślin tolerancyjnych na sta-
nowisko, pod warunkiem wła-
ściwego przygotowania pola 
i zastosowania nawożenia or-
ganicznego. Z uwagi jednak 
na wysokie wymagania fito-
sanitarne ziemniaka dopusz-
czalny jego udział w strukturze 
zasiewów musi być ograniczo-

ny, co związane jest również z 
niebezpieczeństwem występo-
wania szeregu chorób pocho-
dzenia bakteryjnego i grzybo-
wego, które ulegają nasileniu 
w przypadku częstego następ-
stwa tej rośliny po sobie. Bar-
dzo ważnym czynnikiem ogra-
niczającym udział ziemniaka w 
zmianowaniu jest także groźba 
wystąpienia mątwika ziem-
niaczanego – szkod-
nika kwarantanno-
wego. Może on 
powodować ol-
brzymie straty 
plonu i wyeli-
minować pole 
z uprawy ziem-
niaka na wiele 
lat (kwarantan-
na). Stąd dopusz-
czalny udział ziemniaka 
w zmianowaniu powinien wy-
nosić od 20 do 33%, co ozna-
cza, że przerwa w uprawie tej 
rośliny na tym samym polu 
powinna wynosić od 3 do 5 lat. 
Najlepsze stanowiska dla ziem-
niaka stanowią wieloletnie ro-
śliny motylkowe, np. koniczy-
ny, lucerna lub ich mieszanki z 
trawami oraz jednoroczne ro-
śliny motylkowe, np. na gle-
bach lżejszych seradela, wyka 
ozima, peluszka, łubin żółty, a 
na glebach cięższych wyka jara, 
groch, bobik, łubin wąskolist-
ny i biały. Rośliny motylkowe 
dzięki współżyciu z bakteria-
mi brodawkowymi przyczynia-
ją się do znacznego wzbogace-
nia gleby w azot, a ponadto ich 
silnie rozwinięte korzenie po-

bierają składniki pokarmowe z 
podglebia oraz rozluźniają gle-
bę korzystnie wpływając na jej 
strukturę i właściwości biolo-
giczne. Ilość azotu trafiająca 
do gleby w formie części nad-
ziemnych i resztek pożniwnych 
jednorocznych roślin motylko-
wych może stanowić od około 
100 do 150 kg/ha. W przypad-
ku wieloletnich roślin motylko-
wych, np. lucerny, gdzie plon 
części nadziemnych wywożony 
jest z pola, azot pozostający w 
przyorywanych resztkach poż-
niwnych i korzeniowych stano-
wić może około 110 kg/ha. Do-
bre przedplony pod ziemniak 
stanowią trawy w uprawie po-
lowej, buraki oraz zboża, ale 
uzupełnione uprawą poplo-
nów czy wsiewek szczególnie z 
roślin motylkowych (tabela 1).

Mniej polecana jest nato-
miast uprawa ziemniaków po 
poplonach ozimych, co wiąże 
się z wykonywaniem orki wio-
sną, opóźnieniem wiosennych 

zabiegów uprawowych i 
trudnością z dotrzy-

maniem właściwego 
terminu sadzenia. 
W praktyce naj-
częściej jednak 
ziemniaki upra-
wiane są po rośli-
nach zbożowych, 

które określane 
są jako stanowisko 

średnie. Zdecydowanie 
najmniej korzystne stanowi-

sko dla ziemniaka stanowi ku-
kurydza, głównie z uwagi na 
powolny rozkład zdrewniałych 
resztek pożniwnych, co nastrę-
cza wiele problemów przy wy-
konywaniu zabiegów uprawo-
wych pod ziemniaki i podczas 
sadzenia, a herbicydy stoso-
wane do jej odchwaszczania 
mogą hamować rozwój roślin 
ziemniaka. Klasyfikacja war-
tości poszczególnych stano-
wisk pozwala na jednoznaczne 
stwierdzenie, że w warunkach 
lepszych stanowisk końcowe 
efekty produkcji będą korzyst-
niejsze, co dotyczy zarówno 
wielkości plonu bulw, jak i jego 
jakości. 

dr inż. Cezary Trawczyński
IHAR-PIB Oddział Jadwisin

Tabela 1. Zalecane rośliny jako poplony pod ziemniaki.

Rodzaj
poplonu Roślina 

Kat. 
gleby

Termin 
siewu

Norma 
wysiewu
kg/ha

le
kk

a
śr

ed
ni

a

W
si

ew
ki

 ro
-

śl
in

 m
ot

yl
ko

-
w

yc
h 

i t
ra

w

Seradela
Koniczyna + trawy

+
+

IV, V
IV

50-60
10+10

Po
pl

on
y 

śc
ie

rn
is

ko
w

e 
z 

ro
śl

in
 

m
ot

yl
ko

w
yc

h

Peluszka + łubin żółty + seradela
Wyka jara + peluszka. + łubin żółty
Łubin żółty + seradela
Wyka ozima + łubin żółty
Łubin żółty + peluszka
Łubin żółty + peluszka + wyka ozima
Łubin wąskolistny + peluszka
Peluszka
Łubin żółty
Seradela
Bobik + peluszka + wyka ozima 

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

do
końca
lipca

100 + 80 + 20
40 + 120 + 60
130 + 30
40 + 100
100 + 100
120 + 60 + 40
140 + 100
200
200
70
90 + 60 + 50

Po
pl

on
y 

śc
ie

r-
ni

sk
ow

e 
z 

ro
-

śl
in

 n
ie

m
ot
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ko

-
w
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h

Gorczyca biała
Facelia
Rzepak 
Słonecznik 
Gorczyca biała + facelia
Gorczyca biała + rzepak

+
+

+

+
+

+

do 15
sierpnia

20
10
10
35
15 + 5
10 + 5

Po
pl

on
y 

śc
ie

rn
is

ko
w

e 
z 

ro
śl

in
 m

ot
yl

ko
w

yc
h 

i n
ie

-
m

ot
yl

ko
w

yc
h

Peluszka + słonecznik
Łubin żółty + facelia
Facelia + seradela
Seradela + gryka
Facelia + wyka ozima
Bobik + peluszka + słonecznik
Bobik + wyka jara + słonecznik
Peluszka + wyka jara + rzepak
Peluszka + owies

+
+
+

+

+

+
+
+
+

do 5
sierpnia

150 + 15
80 + 4
5 + 30
40 + 40
6 + 40
100 + 100 + 15
80 + 100 + 15
50 + 20 + 4
200 + 60

Stosowanie na-
wozów natural-

nych (obornika, gnojowicy, 
gnojówki) czy organicznych 
(kompostu, słomy, poplo-
nów) oraz odpowiednie na-
stępstwo roślin w zmiano-
waniu, stanowią podstawę 
utrzymania żyzności gleby 
i stabilności plonowania 
zarówno ziemniaka, jak i 
roślin następczych po nim 
uprawianych. 
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Ekonomika systemów upraw
Uzupełnieniem oceny pro-
dukcyjnej i środowiskowej 
różnych systemów uprawy 
roli jest ocena ekonomiczna. 
Czynnikiem istotnie wpływa-
jącym na wyniki takiej oceny, 
obok cen i ich relacji, jest po-
ziom uzyskiwanych plonów 
zdeterminowany w dużym 
stopniu jakością gleb, a także 
warunkami klimatycznymi.

Qn Wybór optymalnego syste-
mu uprawy roli powinien nie 
tylko uwzględniać poprawę 
właściwości gleb, lecz również 
czynnik ekonomiczny w for-
mie zadowalającego dochodu 
z produkcji roślinnej obejmują-
cego wszystkie rośliny płodoz-
mianu. W okresie przekształce-
nia konwencjonalnego systemu 
uprawy roli na określony wa-
riant uprawy konserwującej 
należy się liczyć z dodatkowy-
mi kosztami związanymi, m.in. 
z wymianą maszyn i narzędzi 
uprawowych, ewentualnym do-
datkowym wapnowaniem pól 
i intensywniejszą ochroną ro-
ślin.

Występujące wahania cen 
na środki produkcji (nawozy, 
środki ochrony roślin, nasio-
na) i płody rolne, uzależnione 
w dużym stopniu od wielkości 
plonów w danym roku, zmu-
szają rolników do ograniczenia 
kosztów produkcji. Wzrasta-
jące koszty uprawy przyczy-
niają się do znacznego uprosz-
czenia zmianowania roślin na 
korzyść gatunków o dużych 
plonach i korzystnych cenach 

rynkowych. Jednak stosowa-
nie płodozmianów zbożowych 
lub uprawa zbóż w monokultu-
rze powoduje znaczny wzrost 
kosztów bezpośrednich po-
przez zwiększone nakłady na 
ochronę roślin i odchwaszcze-
nie plantacji. W dłuższym 
okresie czasu następuje kom-
pensacja wielu gatunków chwa-
stów, nasilenie chorób grzybo-
wych i szkodników.

Ocenę ekonomiczną efek-
tywności wykorzystania czyn-

ników produkcji przy stosowa-
niu różnych systemów uprawy 
roli należy prowadzić w sposób 
zindywidualizowany, odnosząc 
ją do warunków konkretnego 
gospodarstwa i poziomu kultu-
ry rolnej, np. w sytuacji osiąga-
nia niskich plonów stosowanie 
uproszczeń uprawowych może 
okazać się nieuzasadnione eko-
nomicznie (tab. 1). Zatem waż-
nym wyznacznikiem efektyw-
ności ekonomicznej produkcji 
różnych roślin towarowych 

(pszenica, kukurydza, burak 
cukrowy, rzepak) prowadzonej 
w różnych systemach uprawy 
roli, jest poziom uzyskiwanych 
plonów i cen skupu ziemiopło-
dów oraz cen zbytu środków 
produkcji, a także i ich zmiany 
w latach. Zmusza to do stałej 
aktualizacji oceny ekonomicz-
nej porównywanych systemów 
uprawy roli i prowadzenia jej w 
dłuższym okresie.

dr inż. Janusz Smagacz
IUNG-PIB w Puławach

Tabela 2. Nadwyżka bezpośrednia w produkcji pszenicy ozimej po grochu 
w zależności od systemu uprawy roli (gleba ciężka, badania IUNG-PIB).

Wyszczególnienie
System uprawy roli

tradycyjny uproszczony siew 
bezpośredni

Plon (t/ha) 7,42 7,34 7,21
Wartość produkcji:
zł/ha 4637 4596 4542
% 100 99,1 98,0
Koszty bezpośrednie: (zł/ha)
materiał siewny 265 265 265
nawozy mineralne 862 862 862
środki ochrony roślin 769 769 836
siła pociągowa (koszty paliwa) 291 244 168
Razem koszty bezpośrednie (zł/ha) 2186 2140 2130
Nadwyżka bezpośrednia (zł/ha) 2451 2456 2412
Nakłady pracy:
rbh/ha 8,2 7,6 7,0
cnh/ha 7,2 6,6 6,0
Plon równoważący koszty bezpo-
średnie (tony) 3,47 3,40 3,38

Tabela 1. Nadwyżka bezpośrednia w produkcji jęczmienia jarego po 
kukurydzy w zależności od  systemu uprawy roli (gleba lekka, badania 
IUNG-PIB).

Wyszczególnienie
System uprawy roli

tradycyjny uproszczony siew 
bezpośredni

Plon (t/ha) 3,40 2,98 2,29
Wartość produkcji:
zł/ha 1985 1740 1241
% 100 87,7 62,5
Koszty bezpośrednie: (zł/ha)
materiał siewny 228 228 228
nawozy mineralne 840 840 840
środki ochrony roślin 197 197 304
siła pociągowa (koszty paliwa) 288 200 146
Razem koszty bezpośrednie (zł/ha) 1553 1465 1517
Nadwyżka bezpośrednia (zł/ha) 432 275 -277
Nakłady pracy:
rbh/ha 8,7 7,6 6,9
cnh/ha 6,5 5,5 4,9
Plon równoważący koszty bezpo-
średnie (tony) 2,59 2,46 2,53

Uproszczenia uprawowe powodują zwykle wzrost zachwaszczenia, sprzyjając rozwojowi gatunków 
chwastów jednoliściennych oraz wieloletnich.

agrotechnIka
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Dostarczenie materii organicznej (t Corg./ha) przy przeciętnych plonach 
słomy danego gatunku roślin.

Gatunki
Przeciętny 
plon słomy
w  t/ha

Dostarczenie materii 
organicznej
(t  Corg./ha)

Pszenica ozima 5,4 2,45
Żyto 4,8 2,22
Pszenżyto 4,9 2,14
Jęczmień jary 4,8 2,14
Owies 4,4 1,99
Kukurydza 7,7 3,8
Rzepak 4,2 2,0
Groch 2,4 1,11
Łubin żółty 1,9 0,86
Bobik 3,8 1,76

Fundament przyszłego plonu
Żyzność gleby możemy utrzymać stosując regularnie obor-
nik, komposty oraz przyorując słomę. Przyorując słomę zbóż 
(np. około 4500 kg/ha), która przeciętnie zawiera 42% Corg., 
dostarcza się glebie około 1900 kg/ha węgla organicznego 
(4500 × 0,42 = 1890). Zakładając, że współczynnik humifika-
cji tej masy organicznej wynosi 0,25, to w glebie pozostanie 
472 kg/ha nowo utworzonej próchnicy (1890 × 0,25 = 472,5).

Qn Pamiętajmy, by słomę przy-
orywać zawsze łącznie z nawoza-
mi azotowymi. Na tonę rozdrob-
nionej słomy należy zastosować 
7–8 kg azotu i przyorać na głębo-
kość 8–10 cm, co zapewni szyb-
ki jej rozkład w glebie. Korzyści 
z przyoranej słomy ujawniają się 
po kilku latach od przeprowa-
dzenia tego zabiegu. Dzięki pro-
cesom mikrobiologicznym, któ-
re zachodzą w glebie poprawiają 
się jej właściwości fizyczne i che-
miczne oraz zwiększa zawartość 
próchnicy.

Próchnicotwórcza rola słomy 
jest nieco mniejsza w porównaniu 
do obornika. Jeśli za 1 przyjmie-
my działanie obornika na odno-
wę substancji organicznej w glebie, 
to dla słomy wartość ta wynosi 0,7. 
Niemniej jednak jest ona cennym 
nawozem powodującym przyrost 

próchnicy w glebie. Podobne re-
zultaty daje stosowanie kompo-
stów. Najczęściej przygotowuje 
się je z odpadów gospodarskich, 
obornika lub gnojówki, torfu, liści 
czy kory i trocin. W celu przyspie-
szenia procesu mineralizacji trud-
no ulegających rozkładowi kom-
ponentów warto dodać specjalne 
szczepy bakterii, przyspieszają-
cych ich mineralizację.

Niezwykle korzystnie na od-
budowę utraconej żyzności gleb, 
zwłaszcza lżejszych, działa obor-
nik. Obornikiem zaleca się nawo-
zić gleby raz na 3–4 lata, ale na 
glebach wyczerpanych ze skład-
ników pokarmowych i ubogich w 
materię organiczną oraz na któ-
rych uprawia się zboża w mo-
nokulturze można stosować ten 
nawóz corocznie, stosując co naj-
mniej 15 t/ha tego nawozu. Na 

glebach lekkich i średnich zaleca 
się obornik przyorywać wiosną, 
a na ciężkich jesienią. Na glebach 
cięższych nie należy przyorywać 
obornika głębiej niż na 15 cm. 
Głębsze przyorywanie zaleca się 
tylko na glebach lekkich w celu 
zwiększenia tempa jego rozkła-
du w wilgotniejszej warstwie gle-
by. Obornik powinien być przy-
orany najpóźniej następnego dnia 
po wywiezieniu i rozrzuceniu na 
powierzchni pola aby ograniczyć 
do minimum straty azotu.

Gleba pod uprawę zbóż jarych 
wymaga niezwykle starannego 
przygotowana. Do najczęstszych 
błędów popełnianych podczas 
przygotowania gleby pod uprawę 
zbóż jarych jest zbyt wczesne roz-
poczynanie wiosennych prac po-
lowych, gdy gleba jest jeszcze nad-
miernie wilgotna, lub zbyt późne 
– gdy gleba jest już zbyt przesu-
szona. Do innych błędów należy 
zaliczyć zbyt głębokie spulchnie-
nie gleby, nadmierne ugniatanie 
gleby na skutek wielokrotnych 
przejazdów maszynami uprawo-
wymi oraz stosowanie aktywnych 
narzędzi uprawowych na glebach 
lżejszych. Pamiętajmy, że wszyst-
kie zabiegi agrotechniczne, aby 
spełniły swoją funkcję muszą 
być wykonywane w ściśle okre-
ślonym terminie. Zdarza się, że z 
różnych względów nie wykonano 
w gospodarstwie orki przedzimo-
wej, a zdarza się, że i podorywki. 
W tym przypadku pierwszym 
zabiegiem uprawowym wiosną, 
który należy niezwłocznie wy-
konać jest orka na średnią głę-
bokość, najlepiej z przedpłuż-
kiem. Zabieg ten nie tylko dobrze 
spulchnia glebę, ale i skutecznie 
ogranicza kiełkowanie chwastów. 
Po orce pole należy zabronować, 

a na glebach ciężkich można za-
stosować jeszcze wał kruszący, 
bronę i następnie wykonać siew. 
Najważniejszą rolą uprawek wio-
sennych przed siewem zbóż jest 
zmagazynowanie w glebie jak naj-
większej ilości wody z roztopów 
zimowych i przyspieszenie ogrze-
wania jej warstwy ornej. Warstwa 
gleby powinna mieć grubość zbli-
żoną do planowanej głęboko-
ści siewu ziarna zbóż, a więc 3– 
4 cm. Wiosną zwykle trudno jest 
trafić z uprawkami w optymalny 
okres, gdyż w tym czasie bardzo 
szybko pogarsza się wilgotność 
gleby, i aby zapewnić podsią-
kanie wody z głębszych warstw 
trzeba poprzez uprawki odpo-
wiednio zagęścić warstwę po-
wierzchniową gleby. W praktyce 
dosyć często wykonuje się dodat-
kowy podsiew zbóż. Dzieje się tak 
dlatego, że gleba została zbyt głę-
boko spulchniona przed siewem. 
W efekcie, nasiona zostały zbyt 
głęboko w glebie i konsekwen-
cją tego był brak wschodów i ko-
nieczność przesiewu. Trzeba zdać 
sobie sprawę, że taki błąd sporo 
kosztuje. Należy ponownie zaku-
pić ziarno, przygotować glebę do 
siewu i wykonać siew. Oczywiście 
należy liczyć się z tym, że termin 
siewu będzie opóźniony, co wią-
że się z dalszymi konsekwencja-
mi, a więc niższymi plonami ziar-
na i gorszą jakością zbieranych 
plonów. Dlatego wiosenne przy-
gotowanie gleby do siewu zbóż 
powinno być w miarę możliwo-
ści pogodowych jak najszybsze, 
z ograniczoną liczbą zabiegów 
uprawowych i ograniczoną, do 
niezbędnego minimum, liczbą 
przejazdów maszyn.

dr Dorota Pikuła
IUNG-PIB w Puławach

Proces przywracania żyzności gleby trzeba rozpocząć od wyko-
nania analiz chemicznych gleby na określenie zawartości składni-
ków pokarmowych i odczynu gleby. Prezyzyjną metodą określenia 
zasobności gleby są mapy zasobności.
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Mocznik – tanie białko dla krów?

Mimo swojej długiej histo-
rii (poznany w połowie XIX 
wieku), mocznik jako kom-
ponent paszowy nadal bu-
dzi szereg kontrowersji w 
żywieniu krów. Prawidłowe 
żywienie tych zwierząt wy-
maga bilansowania w dawce 
pokarmowej zarówno ener-
gii, jak i odpowiedniej ilo-
ści białka. Bilansując białko 
ogólne określa się nie tylko 
ilość tego składnika w daw-
ce, ale również udział frakcji 
związków azotowych o zróż-
nicowanej podatności na roz-
kład w żwaczu.

Qn Żywienie wysokomlecz-
nych krów wymaga stosowa-
nia w mieszankach paszowych 
komponentów o wysokiej kon-
centracji białka, z określoną 
zawartością aminokwasów 
egzogennych. Stąd duża po-
pularność takich pasz jak po-
ekstrakcyjne śruty – sojowa 
czy rzepakowa. Wysokie ceny 
tych pasz mogą jednak ograni-
czać ich stosowanie i skłaniać 
do poszukiwania tańszych za-
mienników. Stąd wzrasta za-
interesowanie mocznikiem 
jako interesującym, i przede 
wszystkim znacznie tańszym, 
źródłem azotu niebiałkowego.

Mocznik jest amidem kwa-
su węglowego. Występuje w 
postaci drobnych bezbarw-
nych kryształków o gorzka-
wym smaku i bez zapachu. Po 
zmieleniu ma wygląd białego 
proszku. Zawiera 45–47% azo-
tu, a jeden jego kilogram od-
powiada 2800–2900 g białka 
ogólnego i 1440 g BTJN (biał-
ka trawionego w jelicie, wyli-
czonego na podstawie podaży 
azotu dla bakterii żwacza). Dla 
przypomnienia w 1 kg poeks-
trakcyjnej śruty sojowej znaj-
duje się tylko 450–500 g białka 
ogólnego. Stosuje się go w ży-
wieniu cieląt od 6 miesiąca ży-
cia, krów mlecznych, opasów i 
owiec w ilości ok. 20–25 g na 
100 kg m.c. Skarmianie więk-

szych ilości mocznika może 
powodować zatrucia kończą-
ce się nawet śmiercią zwierzę-
cia. Dlatego zwierzęta należy 
przyzwyczajać do niego stop-
niowo, zaczynając od podawa-
nia 20% dziennej dawki i do-
chodząc do pełnej dawki w 
ciągu mniej więcej 7 dni.

Mocznik dla bakterii żyją-
cych w żwaczu jest źródłem 
łatwo dostępnego amonia-
ku, który jest następnie wyko-
rzystywany przez bakterie do 
budowy białka własnego or-
ganizmu. Bakterie, transporto-
wane do jelita są tam trawione, 
w efekcie białko ich organi-
zmów staje się źródłem białka 
dla krowy. Nawet 60–80% za-
potrzebowania krowy na biał-
ko jest pokrywane właśnie z 
białka mikroorganizmów żwa-
cza. W efekcie, poprzez do-
datek mocznika do paszy za-
pewnia się lepsze warunki do 
rozwoju bakterii w żwaczu, a 
pośrednio lepiej pokrywa się 
potrzeby białkowe krowy.

Szukając oszczędności w 
produkcji mleka trzeba liczyć 
koszty. Dzienna dawka mocz-
nika wynosząca w przypadku 
krowy mlecznej o m.c. ok. 600 
kg, np. 150 g dostarcza oko-
ło 220 g BTJN, czyli tyle, ile 
zawarte jest w ok. 600 g po-
ekstrakcyjnej śruty sojowej. 
Przyjmując koszt 1 kg poeks-
trakcyjnej śruty sojowej za 
1,90–2,00 PLN, zaś 1 kg mocz-
nika za 1,37 PLN, zysk kształ-
tuje się na poziomie 0,90–0,95 
PLN. Najprostszym sposobem 
podawania krowom moczni-
ka jest dodanie 1–1,5 kg tego 
związku na 100 kg TMR-u. W 
takim przypadku ważne jest, 
by mocznik był dobrze wymie-
szany z innymi komponenta-
mi TMR-u. Najlepiej skarmiać 
go z paszami niskobiałkowy-
mi. Można też go podawać po 
wymieszaniu z otrębami i śru-
tami zbożowymi. Mieszanka 
taka musi być sucha. Nie wol-
no podawać mocznika w wo-
dzie do picia. Wprowadzenie 
mocznika do dawki pokarmo-
wej nie powinno być prostym 
podmienieniem poekstrakcyj-
nej śruty sojowej. Powinno iść 

w parze z korektą całej daw-
ki. Najczęściej wymagane jest 
zwiększenie udziału pasz bo-
gatych w łatwo fermentowane 
cukry w żwaczu. Taką korek-
tę należy dokonać przy użyciu 
jednego z dostępnych progra-
mów do układania dawek po-
karmowych.

Dobrym sposobem jest po-
dawanie krowom moczni-
ka wraz z kiszonką z kukury-
dzy, sporządzoną z 0,5% (5 kg 
na tonę zielonki) dodatkiem 
mocznika. Aby równomiernie 
rozprowadzić mocznik w za-
kiszanym materiale zaleca się 
jego rozpuszczenie w niewiel-
kiej ilości wody (1 kg mocz-
nika na 2–3 kg wody) i spry-
skanie każdej nowo ubijanej 
warstwy. Postępowanie takie 
pozwala na zwiększenie za-
wartości białka w zakiszanym 
materiale z 6– 8 do 13–14% w 
kg s.m. Ponadto wpływa pozy-
tywnie na jakość uzyskanej ki-
szonki.

W przypadku mocznikowa-
nia zbóż zalewa się je 22% roz-
tworem mocznika i pozostawia 
na 3–4 doby. Po namoczeniu 
ziarno odcedza się i pozosta-
wia w przykrytym pojemniku 
lub suszy. Mokry preparat na-
daje się do skarmiania do 30 
dni w lecie i 50 dni w okresie 
zimowym. Postępowanie takie 
pozwala na zwiększenie zawar-
tości białka ogólnego w zbożu 
nawet do 30%.

Ciekawym sposobem poda-
wania mocznika krowom może 

być także jego wymieszanie z 
melasą w stosunku 9 kg mela-
sy na 1 kg mocznika. Następ-
nie roztwór taki rozcieńcza się 
w stosunku 1:1 z wodą. Jeden 
kilogram tak przygotowanego 
roztworu zawiera 50 g mocz-
nika. Taki roztwór dobrze na-
daje się do wozu paszowego. 
Opryskuje się nim śrutowa-
ne zboże.

Mocznik jest bardzo do-
brym źródłem azotu i nie-
drogim uzupełnieniem białka 
BTJN w dawkach dla prze-
żuwaczy, zwłaszcza z dużym 
udziałem pasz objętościo-
wych niskobiałkowych. Przed 
podjęciem decyzji o wprowa-
dzeniu mocznika do dawki 
pokarmowej należy upewnić 
się, że nie znajduje się on już 
w paszach z zakupu. W przy-
padku podawania zwierzętom 
takich pasz, równoczesny do-
datek mocznika do dawki na 
własną rękę może prowadzić 
do jego przedawkowania i za-
trucia zwierząt. Bezpieczny 
udział mocznika w mieszan-
ce to 1–2% (10–20 g/kg). 

Prof. dr hab.  
Tadeusz Barowicz 
Instytut Zootechniki-
-PIB w Krakowie

Skarmianie mocznika zgodnie z zasadami, przy prawidłowym 
bilansowaniu dawek pokarmowych, jest bezpieczne i wskazane 
ekonomicznie.

Mocznika nie po-
winno się mieszać 

z konserwantami. Nie do-
daje się go też do kiszonki 
z traw, ma ona i tak dużo 
rozpuszczalnego azotu.

hodowLa
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Pokos swoim sprzętem, czy usługa 
obca?

Gospodarstwa rolne posiadające użyt-
ki kośne ponoszą znaczne koszty zbio-
ru traw. W zależności od technologii i za-
potrzebowania zmechanizowany zbiór 
traw jest zabiegiem kosztochłonnym. 
W kalkulacji opłacalności zmechanizo-
wania gospodarstwa należy uwzględ-
nić nie tylko koszt paliwa, ale również 
amortyzacji sprzętu użytego do prac łą-
kowych.

Qn W zależności od technologii zbiór z 
użytków zielonych może być przepro-
wadzany z wykorzystaniem różnych 
technologii. Zbiór siana, oprócz kosz-
tów pokosu i transportu obciążony jest 
kosztami suszenia, czyli przetrząsania i 
zgrabiania. 

Według danych danych publikowanych 
przez prof. dr. hab. Jana Pawlaka w opra-
cowaniu pt. Zużycie oleju napędowego w 
rolnictwie polskim (2012 r.), uśrednio-
ny nakład paliwowy na uprawę 1 hekta-
ra użytków zielonych przedstawia się na-
stępująco: motylkowe pastewne na siano, 
plon średni 5,5 t/ha – 95 l/ha, łąki na sia-
no, plon średni 5 t/ha – 76 l/ha, oraz pa-
stwiska 33 l/ha. 

Aby przekonać się, czy ponoszone przez 
gospodarstwo koszty są racjonalne, nale-
ży wykonać szereg kalkulacji. Ustalenie 
kosztu eksploatacji może okazać się niewy-
starczające, gdyż koszt eksploatacji nale-
ży skorelować z cenami usług. Dokonanie 
kalkulacji może doprowadzić do wniosku, 
że usługa obca jest szybsza i dużo tańsza, a 
zakup własnego parku maszynowego może 
się nigdy nie zamortyzować. Jednak trud 
poniesiony na dokonanie obliczeń może 
przynieść wniosek, że gospodarstwo jest 
znacznie przeinwestowane, co niestety, w 
polskich realiach ma bardzo często miej-
sce.

Rodzaje kosztów
Koszty maszynowe ponoszone przez 

użytkownika podzielić należy na koszty 
utrzymania (koszty stałe, niezależne od ilo-
ści wykonanej pracy) i koszty użytkowania 
(koszty zmienne, zależne wyłącznie od wy-
konanej pracy). Istotną uwagą jest suma-
ryczne liczenie kosztów ciągnika i współ-
pracującej maszyny.

Koszty stałe
• koszt garażowania (przechowywania, 

transportu wewnętrznego)
• koszt amortyzacji
• koszty pośrednie (ubezpieczenia, koszty 

legalizacji okresowych, itp.)
Koszty zmienne

• utrzymanie stałej sprawności technicznej
• koszty materiałów pędnych i smarów 

(MPS)
• koszt pracy ludzkiej (pracownika, jak 

również właściciela)
Koszty zmienne uzależnione są od łącz-

nego wykorzystania maszyny w skali roku. 
Do określenia kosztów pracy maszyn moż-
na posłużyć się kalkulacją prostoliniową. 

Danymi wsadowymi do tego rodzaju ob-
liczeń są koszty MPS, ubezpieczeń, stawek 
godzinowych w wynagrodzeniach, kosz-
ty środków do produkcji – w przypadku 
owijania bel, ceny sznurka, siatki lub folii. 
Przy zauważeniu istotnych zmian cen da-
nych składowych w kalkulacji, należy prze-
prowadzić ją na nowo, uwzględniając nowe 
wartości. 

Uzyskanie danych wsadowych
Koszt amortyzacji obliczamy:
Kam (zł/rok) = Cm : Tu

Koszt utrzymania stałej sprawności tech-
nicznej obliczamy na podstawie ceny ma-
szyny i stałego współczynnika, stanowią-
cego 2% ceny maszyny:

Ksst (zł/rok) = k x Cm

Ku – Koszt ubezpieczenia jest zmienny, 
można obliczyć wartość miesięczną, kwar-
talną, dzienną, w zależności od rodzaju po-
lisy (roczna, półroczna etc.):

Ku (dzienny) = Ku : 365 (ilość dni w roku)

W zależności od rodzaju wyliczanych 
kosztów, może wyniknąć konieczność 
określenia kosztów godzinowych. Jednost-
kowy koszt utrzymania stałej sprawności 
technicznej można obliczyć w następują-
cy sposób:

Ksst (zł/h) = (Kam+ Ksst+Ku) : Wr 

Koszt MPS jest jednym z większych 
kosztów działalności rolniczej, sięgający 
nawet do 40%. Resursowy koszt środków 
smarnych stanowi w tym zestawieniu oko-
ło 10% w porównaniu do kosztu paliwa. W 
obliczeniach należy przyjąć współczynnik 
1,10. Aby określić godzinowy koszt zuży-
cia paliwa, należy obliczyć:

Kp (zł/ha) = Ge x Cp x 1,10

Nieregularne koszty napraw należy obli-
czyć na podstawie minionego roku za po-
mocą wzoru:

Kn (zł/h) = (r x Cm) : WT 

Gdy obliczone zostaną Kn oraz Kp, moż-
na obliczyć koszt użytkowania:

Keks (zł/h) = Kn+Kp

I kolejno, jednostkowy koszt eksploatacji:
Ke (zł/h) = Ksst + Kuż

Daniel Alankiewicz
d.alankiewicz@wrp.pl

Lp. Parametr Jednostka Ciągnik Zetor 
Forterra 9641

Kosiarka 
SaMASZ KDT 
180

Dane wejściowe
1 Przewidywany okres użytkowania Tu lat 15 8
2 Normatywne wykorzystanie w okresie rozliczeniowym WT h 9 000 480
3 Wykorzystanie roczne Wr h/rok 600 60
4 Cena maszyny Cm zł 110 000 14 900
5 Wskaźnik kosztów przechowywania i konserwacji k %/rok 2 2
6 Koszt ubezpieczenia KU zł 1 700 –
7 Roczny wskaźnik kosztów napraw w okresie użytkowania r – 0,9 0,8
8 Ceny paliwa Cp zł/l 3,50 –
9 Godzinowe zużycie paliwa Ge l/h 12,00 –
10 Praktyczna wydajność eksploatacyjna Wp – – 2,0
Wynik kalkulacji
Koszt utrzymania Kutrz

11 Koszt amortyzacji Kam zł/rok 7333 1862
12 Koszt utrzymania stałej sprawności technicznej Ksst zł/rok 2200 298
13 Koszt ubezpieczenia Ku zł/rok 1700 –
14 Razem koszty utrzymania Kutrz zł/rok 11 233 2160
15 Jednostkowy koszt utrzymania Kutrz zł/h 18,72 36,00
Koszt użytkowania Kuż

16 Koszt MPS Kp zł/h 30,80 15,40
17 Koszt napraw Kn zł/h 8,25 –
18 Razem koszty użytkowania Kuż zł/h 39,05 15,40
19 Jednostkowy koszt eksploatacji Ke zł/h 57,77 51,40
20 Koszt eksploatacji ciągnika z kosiarką Kek zł/h 109,17

mechanIZacja
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Wykonanie kalkulacji
Posiadając dane wsadowe obliczone na 

podstawie powyższych wzorów, można 
obliczyć efektywność eksploatacji ciągni-
ka Zetor Forterra 9641 o mocy 66 KM, 
napędzającego kosiarkę dyskową bocz-
ną, zawieszaną SaMASZ KDT 180 o sze-
rokości koszenia 1,8 m. Zestaw wykonuje 
2 pokosy roczne na użytkach kośnych o 
średniej kulturze, położonych częściowo 
na torfach, częściowo na podłożu twar-
dym. 

Przykładowe obliczenia zakładają:
1. Tu – przewidywany czas użytkowania 

ciągnika – 15 lat, kosiarki 8 lat;
2. Obowiązkowe, średnie ubezpiecze-

nie OC oraz AC (dobrowolne – 1,5% 
wartości maszyny)
• - ubezpieczenie OC ciągnika – 50 zł
• - ubezpieczenie AC ciągnika – 1 650 zł

3. Uśredniona cena hurtowa netto pa-
liwa w wysokości ~ 3,50 zł/l

Wnioski
Uwzględniając indywidualne koszy ja-

kie posiada dane gospodarstwo, jesteśmy 
w stanie określić faktyczne koszty, jakie są 
ponoszone podczas wszystkich prac po-
lowych. Czy mowa tutaj o pracach trans-
portowych, żniwach czy pokosie traw, 
które są przedmiotem kalkulacji, należy 
dokonać ostatecznego porównania po-
noszonych kosztów z cenami usługowe-
go wykonania prac agrotechnicznych. 

Pamiętać należy, że na finalny koszt 
eksploatacji ogromny wpływ ma choćby 
nawet wykorzystanie robocze Wr, koszt 
pracy ludzkiej czy koszt utrzymania sta-
łej sprawności technicznej Ksst, wyni-
kający ze stopnia zużycia kalkulowanej 
maszyny i wynikającej z tego jej rocznej 
awaryjności. 

Kolejną uwagą jest właściwe dobranie 
maszyn do wykonywanych zadań. Cena 
za dużej maszyny, nie wykonującej na-
leżnie dużo pracy, a będąca wejściową do 
kalkulacji rzutuje na wartości jednostko-

wego kosztu eksploatacji, przyczyniając 
się do jego wzrostu. O opłacalności naby-
cia usług obcych decyduje choćby nawet 
ich podaż na danym terenie. Z kolei od-
sprzedanie usług okolicznym rolnikom 
wpływa na wzrost wykorzystania robo-

czego Wr, obniżając jednostkowy koszt 
eksploatacji Ke. Niemniej, rozpoczynając 
analizę za pomocą kartki, ołówka i kalku-
latora, można odpowiedzieć sobie na py-
tanie – pokos swoim sprzętem, czy usłu-
ga obca?

Słownik skrótów:
Kam – koszt amortyzacji
Cm – cena maszyny
Tu – przewidywany czas użytkowania
Ksst – koszt utrzymania stałej sprawno-
ści technicznej
k – stały współczynnik konserwacji i 
przechowywania – należy przyjąć 2%
Ku – koszt ubezpieczenia
Wr – wykorzystanie roczne
Kp – koszt paliwa

Ge – godzinowe zużycie paliwa
Cp – cena paliwa
Kn – koszty napraw
r – roczny wskaźnik kosztów napraw
WT – normatywne wykorzystanie w 
okresie rozliczeniowym
Kuż – koszt użytkowania
Ke – jednostkowy koszt eksploatacji
Wp – praktyczna wydajność eksplo-
atacyjna
Kutrz – koszt utrzymania

Średnie ceny usług rolniczych w 2012 r. Źródło: Internet.
Usługa Rodzaj sprzętu Cena brutto
Podorywka Ciągnik + gruber 5 m 120–150 zł/ha
Podorywka Ciągnik+ brona talerzowa 110–150 zł/ha
Orka Ciągnik + pług 4-korpusowy 200–250 zł/h
Orka Ciągnik + pług 5-korpusowy 300 zł/h
Siew zbóż Ciągnik + siewnik 110–125 zł/ha
Siew zbóż Ciągnik + agregat uprawowo-siewny 150–200 zł/ha
Roztrząsanie obornika 2 ciągniki + 2 rozrzutniki + ładowacz 500 zł/h
Rozsiewanie wapna Ciągnik + rozsiewacz 50 zł/ha
Zbiór zbóż Bizon BS 110 z sieczkarnią 300 zł/ha
Zbiór zbóż Fendt 5220 250 zł/ha
Prasowanie słomy Ciągnik + prasa zmiennokomorowa 10–16 zł/szt (balot)
Prasowanie słomy Ciągnik + prasa wielkogabarytowa 15–17 zł/szt
Wykaszanie nieużytków Ciągnik + kosiarka bijakowa 155 zł/ha
Koszenie traw Ciągnik + kosiarka 110 zł/ha
Zbiór zielonki na kiszonkę Ciągnik + przyczepa samozbierająca 340 zł/ha (III pokosy)
Zbiór zielonki na sianokiszonkę Ciągnik + prasoowijarka 35 zł/bela
Zbiór zielonki na kiszonkę Sieczkarnia samojezdna 250–300 zł/ha
Ochrona chemiczna Ciągnik + opryskiwacz 40–45 zł/ha
Wysiew nawozów Ciągnik + rozsiewacz 50 zł/ha
Uprawa gleby Ciągnik + agregat 7 m 100 zł/ha
Siew buraków Ciągnik + siewnik 6-rzędowy 120–140 zł/ha
Siew kukurydzy z wysiewem nawozu Ciągnik + siewnik 4-rzędowy 150 zł/ha

Aby przekonać się, czy pono-
szone przez gospodarstwo 

koszty są racjonalne, należy wykonać 
szereg kalkulacji. Ustalenie kosztu 
eksploatacji może okazać się niewy-
starczające, gdyż koszt eksploatacji 
należy skorelować z cenami usług. 

Pamiętać należy, że podane dane są wartościami uśrednionymi, i stanowią jedynie przykład przeprowadzania kalkulacji 
efektywności eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych.
 
Wykorzystano metodykę Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, oraz KPODR Minikowo

mechanIZacja
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Podczas konferencji praso-
wej ministra rolnictwa Sta-
nisława Kalemby z udziałem, 
m.in. wiceminister Zofii Szal-
czyk oraz prezesa Andrzeja 
Grossa z ARiMR, omówiony 
został stan realizacji PROW 
2007–2013, wiosenne nabo-
ry w ramach PROW oraz po-
zostałe nabory w 2013 r.

Stan realizacji PROW 2007–2013
Qn Od początku realizacji 

PROW 2007–2013 do 1 mar-
ca 2013 r. w ramach wszyst-
kich działań zostało złożonych 
5 478 515 wniosków o przy-
znanie pomocy (w tym w ra-
mach ONW złożono 4 455 973 
wnioski), natomiast liczba za-
wartych umów lub wydanych 
decyzji wyniosła 5 229 348. 
Poziom kontraktacji środków 

wynosi około 85 proc. budże-
tu PROW 2007–2013.

W ramach PROW 2007–2013 
na rzecz beneficjentów zrealizo-
wano płatności na kwotę 43,71 
mld zł, w tym 33,05 mld zł ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, co stano-
wi 60,39 proc. środków EFR-
ROW przeznaczonych na reali-
zację PROW 2007– 2013.

Największe kwoty płatności 
przeznaczone zostały na nastę-
pujące działania:
• Wspieranie gospodarowania 

na obszarach górskich i in-
nych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospoda-
rowania (ONW) (około 18,2 
proc. wszystkich zrealizowa-
nych płatności),

• Renty strukturalne (około 
16,18 proc.),

• Modernizacja gospodarstw 
rolnych (około 14,94 proc.),

• Program rolnośrodowiskowy 
(około 13,69 proc.).

Biorąc pod uwagę stan za-
awansowania realizacji PROW 
2007–2013 oraz fakt, iż środ-
ki mogą być wydatkowane do 
końca 2015 r. należy stwierdzić, 
że nie istnieje obecnie zagroże-
nie niewykorzystania zaplano-
wanego budżetu.

Nabory wiosenne
Jak powiedział Andrzej Gross 

prezes ARiMR, najważniejszym 
zadaniem jest właściwe wyko-
rzystanie środków z PROW 
2007–2013. Ważne jest też do-
bre przygotowanie się do per-
spektywy finansowej 2014–
2020.

W ramach PROW ogłoszone 
zostaną następujące nabory:
• działanie 1.121 Modernizacja 

gospodarstw rolnych – od 27 
marca do 23 kwietnia 2013 
r. w 8 województwach: lu-
belskim, lubuskim, łódzkim, 
małopolskim, opolskim, po-
morskim, wielkopolskim i za-
chodniopomorskim;

• działanie 1.123 Zwiększanie 
wartości dodanej podstawo-
wej produkcji rolnej i leśnej 
– od 29 kwietnia do 10 maja 
2013 r.; nabór ogólnokrajo-
wy dla podmiotów skonsoli-
dowanych i centrów dystry-
bucji oraz grup producentów 
rolnych, uznanych organizacji 
producentów owoców i wa-
rzyw, jak również spółdziel-
ni i spółek będących własno-
ścią tych grup i organizacji; od 
13 maja do 24 maja 2013 r. na-
bór dla wszystkich uprawnio-
nych podmiotów działających 
w sektorze przetwórstwa rol-
no-spożywczego;

• działanie 3.312 Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw 
– od 15 do 26 kwietnia 2013 r., 
w 15 województwach, w któ-
rych nie zostały wykorzysta-
ne limity środków (poza woje-
wództwem wielkopolskim).
Prowadzone są także nabo-

ry w ramach Programu Po Ryby 
2007–2013.

Nie tylko wiosenne nabory
Dr Jacek Kościański

gospodarka
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Prócz wymienionych przewidziane 
są również nabory dotyczące innych 
programów:
• Działanie 111 „Szkolenia za-

wodowe dla osób zatrud-
nionych w rolnictwie i le-
śnictwie”. W jego ramach 
przeprowadzono 5 edycji 
konkursów na organizację 
szkoleń, w wyniku których 
podpisano 85 umów na kwo-
tę 81,31 mln zł (64,88 proc. 
limitu środków). Zrealizo-
wano płatności w wysokości 
66 mln zł (40,33 proc. limi-
tu środków). W 2013 r. pla-
nowane są kolejne trzy edycje 
konkursów. Realizacja działa-
nia może być kontynuowana 
także w latach 2014 i 2015.

• W ramach działania 114 „Ko-
rzystanie z usług doradczych 
przez rolników i posiadaczy 
lasów” złożono 55 165 wnio-
sków na kwotę 213,38 mln 
zł. Nabór wniosków o przy-
znanie pomocy ma charakter 
ciągły i będzie prowadzony 
prawdopodobnie przez cały 
rok 2013, w miarę dostępno-
ści środków.

• Działanie 125 „Poprawianie 
i rozwijanie infrastruktury 
związanej z rozwojem i do-
stosowaniem rolnictwa i le-
śnictwa”. Przewidziany jest 
dalszy nabór wniosków o 
przyznanie pomocy w ter-
minach określonych przez 
władze samorządowe woje-
wództw. Realizacja projek-
tów i dokonywanie płatności 
może być kontynuowane w 
latach 2014–2015. Operacje 
realizowane w ramach obu 
schematów działania mają 
charakter wieloletni, co tłu-
maczy niski obecnie poziom 
wydatkowania środków.

• Działanie 126 „Przywraca-
nie potencjału produkcji rol-
nej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk żywioło-
wych oraz wprowadzenie 
odpowiednich działań za-
pobiegawczych” polega na 
dofinansowaniu rolnikom, 
poszkodowanym w wyni-
ku niekorzystnych zjawisk at-
mosferycznych, inwestycji 
mających na celu odtworze-
nie majątku (w tym inwen-
tarza żywego oraz planta-
cji wieloletnich). Z uwagi na 
specyfikę działania, urucha-

mianie ewentualnych kolej-
nych naborów będzie uzależ-
nione od aktualnych potrzeb 
w tym zakresie i dostępności 
środków.

• Działanie 132 „Uczestnictwo 
rolników w systemach jakości 
żywności”, objęło wsparciem 
ponad 13 tys. gospodarstw. 
Nadal istnieje możliwość 
przyznania pomocy kolej-
nym rolnikom uczestniczą-
cym w systemach jakości 
produkcji.

• W ramach działania 133 
„Działania informacyjne i 
promocyjne” podpisano 18 
umów na kwotę 6,16 mln 
zł (14,80 proc. limitu środ-
ków). Zrealizowano płatno-
ści na kwotę 2,69 mln zł dla 7 
beneficjentów (6,48 proc. li-
mitu środków). Nabór wnio-
sków ma charakter ciągły. Ze 
względu na bardzo małą licz-
bę wniosków budżet tego 
działania został już znacząco 
zmniejszony. Nabory wnio-
sków odbywają się w trybie 
ciągłym.

• Działanie 142 „Grupy produ-
centów rolnych” –  w jego ra-
mach przyznano pomoc 930 
grupom producentów (na 
podstawie wydanych decyzji 
przyznających pomoc). Do-
tychczas zrealizowano płat-
ności na kwotę 369,4 mln zł 
(60,83 proc. zaplanowane-
go budżetu). Należy zazna-
czyć, że ze środków działania 
wypłacono także pomoc fi-
nansową dla 94 grup produ-
centów rolnych, dla których 
wsparcie zostało przyzna-

ne w ramach PROW 2004–
2006. Nabór wniosków ma 
charakter ciągły. 

• W ramach działania 211,212 
ONW corocznie pomoc 
otrzymuje ponad 700 tys. go-
spodarstw. Dotychczas zre-
alizowano płatności dla 867 
187 różnych beneficjentów, 
wyniosły one około 7,96 mld 
zł (80,63 proc. limitu środ-
ków) i dotyczyły powierzch-
ni ok. 8,1 mln ha. Kolejny na-
bór wniosków planowany jest 
w 2013 r.

• Działanie 214 „Program rol-
nośrodowiskowy” – dzię-
ki niemu zrealizowano płat-
ności na kwotę 5,98 mld zł 
(63,09 proc. limitu środków) 
dla ponad 146 tys. gospo-
darstw. Poziom środków za-
gospodarowanych wynosi 
około 93 proc. Kolejny nabór 
wniosków planowany jest w 
2013 r., co spowoduje pełne 
wykorzystanie budżetu tego 
działania.

• W ramach działania 221/223 
dotyczącego zalesiania zreali-
zowano płatności dla 14 448 
różnych beneficjentów, wy-
niosły one około 655,14 mln 
zł (37,02 proc. limitu środ-
ków). Kolejny nabór wnio-
sków planowany jest w 2013 
r.

• Działanie 226 dotyczą-
ce odtwarzania potencja-
łu produkcji leśnej, w jego 
ramach złożono 392 wnio-
ski. Środki zakontraktowa-
ne, uwzględniające wydatki 
dla dotychczasowych nabo-
rów, wynoszą 86,31 proc. li-

mitu środków. Kolejny nabór 
wniosków planowany jest w 
2013 r. 

• W ramach działania 311 
„Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” zło-
żono ogółem 28 999 wnio-
sków na kwotę 2,63 mld zł. 
Zapotrzebowanie wynikające 
z wniosków złożonych w do-
tychczas przeprowadzonych 
naborach przekracza dostęp-
ny limit środków. 

• Działanie 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej”, dzięki niemu 
złożono ogółem 4 480 wnio-
sków na kwotę 12,47 mld zł., 
w tym ze środków EFRROW 
7,59 mld zł. Terminy składa-
nia wniosków o przyznanie 
pomocy dla każdego z wo-
jewództw wyznacza właści-
wy organ samorządu woje-
wództwa.

• W ramach działania 
313/322/323 „Odnowa i roz-
wój wsi” złożono ogółem 7 
949 wniosków na kwotę 4,55 
mld zł, w tym ze środków 
EFRROW 2,69 mld zł. Pod-
pisano 5 868 umów na kwo-
tę 2,51 mld zł, w tym ze środ-
ków EFRROW 1,62 mld zł 
(88,53 proc. limitu środków 
EFRROW). 

• Działanie 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju”, w 
jego ramach złożono ogółem 
45 890 wniosków na kwo-
tę 3,40 mld zł. W działaniu 
„Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” inicjatywę ogła-
szania naborów mają lokalne 
grupy działania (LGD).

W ramach działania 313/322/323 „Odnowa i rozwój wsi”zreali-
zowano płatności na kwotę 1,74 mld zł dla 2 986 beneficjentów, 
w tym ze środków EFRROW 1,15 mld zł (63,49 proc. limitu środ-
ków EFRROW).

gospodarka
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Jak zdobyć środki po 2013 roku?

Zasadniczą zmianą w kształ-
cie funduszy unijnych na lata 
2014–2020 będzie ogranicze-
nie środków PROW dostęp-
nych w ramach dzisiejszej Osi 
III PROW. Część środków po-
mocowych przeznaczonych 
na wiejską infrastrukturę, 
poprawę dostępności komu-
nikacyjnej, przygotowanie 
terenów pod inwestycje czy 
Internet na wsi będzie mogła 
być finansowana ze środków 
Funduszy Spójności.

Qn Dla wiejskich samorządów 
oznaczać to będzie koniecz-
ność rywalizacji o środki z RPO 
z miastami i aglomeracjami re-
alizującymi duże projekty infra-
strukturalne.

25% środków z PROW-u na dopłaty 
obszarowe

Ustalenia szczytu unijnego w 
Brukseli 7–8 lutego br. dobrze 
zostały wykorzystanie jeżeli cho-
dzi o płatności bezpośrednie. Na 
płatności obszarowe w ramach 
WPR miało być generalnie mniej 
środków niż obecnie. Finalnie 
jednak ustalono, że 25% środków 
z PROW-u uzupełni budżet na 
dopłaty rolnicze. Dla producen-
tów rolnych końcowe osiągnię-
cia negocjacji budżetowych są 

bardzo pozytywne. Odmiennie 
natomiast na te ustalenia należy 
spojrzeć z punktu widzenia sa-
morządów będących głównym 
beneficjentem środków na wiej-
skie inwestycje finansowe obec-
nie z Osi III PROW.

Po 2013 nowe drogi, melioracje, wiejskie 
wodociągi już nie z PROW…

II filar WPR to środki na roz-
wój obszarów wiejskich. W la-
tach 2007–2013 Polska jest 
głównym beneficjentem środ-
ków PROW z kwotą 16,9 mld 
euro. Natomiast na lata 2014–
2020 na rozwój obszarów wiej-
skich przeznaczonych zostanie 
9,9 mld euro. W nowym okresie 
programowania wprowadza się 
minimalny limit 25% środków 
na działania pro-środowiskowe. 
W konsekwencji, co najmniej 2,5 
mld euro przeznaczonych zo-
stanie po 2013 roku na płatno-
ści ONW, Programy rolnośrodo-
wiskowe, rolnictwo ekologiczne, 
płatności dla Natura 2000 oraz 
programy zalesień. Zgodnie z 
szacunkami resortu rolnictwa 
kolejne 1,3 mld euro musimy 
zabezpieczyć na tzw. zobowią-
zania wieloletnie PROW. W ra-
mach zobowiązań wieloletnich 
wsparcie dla beneficjenta wypła-
cane jest w okresach nawet do 15 
lat – tj. w programach zalesia-
nia, czy w ramach rent struktu-
ralnych, gdzie rolnik otrzymuje 
rentę strukturalną maksymalnie 
przez okres 10 lat od przekazania 
gospodarstwa rolnego. Przyjmu-

jąc zatem, że 2,5 mld euro zasi-
li budżet płatności obszarowych 
(25% środków PROW), obo-
wiązkowe środki na programy 
środowiskowe i zobowiązania 
wieloletnie na lata 2014–2020 
pozostanie jedynie 3,6 mld euro 
na kraj na działania inwestycyjne 
i modernizacyjne. 

Konsekwencją przesunięcia 
środków II filaru WPR do płat-
ności obszarowych będzie ko-
nieczność szukania źródła fi-
nansowania swoich inwestycji w 
środkach Funduszu Spójności. 
Brakująca kwota płatności ob-
szarowych zostanie uzupełnio-
na ze środków dzisiejszej Osi III 
PROW. Środki dostępne w ra-
mach tej Osi to, tzw. działania 
samorządowe przeznaczone na 
podnoszenie jakości życia na wsi 
i różnicowanie gospodarki wiej-
skiej. Dzięki pomocy unijnej re-
alizowane są inwestycje w me-
lioracje, wodociągi i kanalizacje 
na wsiach, biogazownie, świe-
tlice wiejskie. Z tych środków 
sfinansowane jest także przy-
wracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk żywiołowych 
oraz wprowadzenie odpowied-
nich działań zapobiegawczych. 
Uwzględniając, że w ramach ne-
gocjacji budżetu unijnego usta-
lono obowiązkowy limit 25% 
środków na działania pro-śro-
dowiskowe, i tak już ograniczone 
środki PROW zostaną uszczu-
plone.

… część środków na wiejską infrastruk-
turę, drogi i Internet na wsi dostępna 
będzie z Funduszy Spójności

Zgodnie z założeniami Umo-
wy Partnerstwa Wiejskie, część 
środków pomocowych przezna-
czonych na wiejską infrastruk-
turę, poprawę dostępności ko-
munikacyjnej, przygotowanie 
terenów pod inwestycje czy In-
ternet na wsi będzie mogła zo-
stać finansowana ze środków 
Funduszy Spójności. Należy jed-
nak podkreślić, że celem środ-
ków dostępnych w dzisiejszych 
Regionalnych Programach Ope-
racyjnych jest niwelowanie róż-
nic rozwojowych obszarów ob-
jętych wsparciem. W rządowym 

raporcie „Polska 2030. Wyzwa-
nia rozwojowe” możemy prze-
czytać, że „odpowiednim mo-
delem na nadchodzące 20 lat 
rozwoju jest model polaryzacyj-
no-dyfuzyjny”. Dla wiejskich sa-
morządów, które są największy-
mi beneficjentami środków Osi 
III PROW oznaczać to będzie, 
że po środki unijne staną do kon-
kursu z miastami i aglomeracja-
mi realizującymi duże projek-
ty infrastrukturalne. O sukcesie 
aplikowania o środki dla gmi-
ny decydować będzie spełnienie 
kryteriów określonych dla da-
nej inwestycji. Nie odbędzie się 
to jednak bez ogłaszania odręb-
nych konkursów dla projektów 
z obszarów wiejskich lub obsza-
rów peryferyjnych bądź zapew-
nienia oddzielnych kryteriów 
wyboru projektów wiejskich. W 
tym kontekście kluczowym ele-
mentem dla pozyskania środ-
ków z Funduszy Spójności staje 
się posiadanie strategii rozwoju 
lokalnego gminy.

Po 2014 roku pamiętaj o aktualnej 
strategii gminy

Konieczność posiadania aktu-
alnej strategii rozwoju wynika z 
uregulowań prawnych, zawar-
tych między innymi w ustawie 
o samorządzie gminnym czy też 
ustawie o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju. Jednym z wa-
runków ubiegania się o środki z 
funduszy unijnych, np. Regional-
nego Programu Operacyjnego 
2007–2013 jest posiadanie aktu-
alnej strategii rozwoju lokalnego 
wraz z wynikającym z niej wie-
loletnim planem inwestycyjnym. 
Strategia rozwoju gminy jest klu-
czowym elementem planowania 
rozwoju lokalnego. Umożliwia 
również efektywne gospodaro-
wanie własnymi, zwykle ogra-
niczonymi zasobami. Określa 
zestaw działań związanych z za-
chowaniem środowiska przy-
rodniczego, zasobów ludzkich, 
infrastruktury. Przy ograniczo-
nych środach PROW na dzia-
łania samorządowe w przyszłej 
perspektywie finansowej zasad-
ne będzie określenie w strategii 
gminnej kierunków wiejskich in-
westycji. 

Michał Marciniak
ekspert ds. funduszy  
europejskich,  
prawnik

Środki dostępne w ramach Osi III PROW to tzw. działania samorządo-
we przeznaczone na podnoszenie jakości życia na wsi i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej. Dzięki pomocy unijnej realizowane są inwesty-
cje, m.in. na melioracje, wodociągi i kanalizacje na wsiach.
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PIORiN skontroluje uprawy GMO

28 stycznia weszła w życie nowa ustawa o 
nasiennictwie oraz przepisy dwóch rozpo-
rządzeń Rady Ministrów zakazujące sto-
sowania roślin zmodyfikowanych gene-
tycznie GMO – kukurydzy MON 810 oraz 
ziemniaka Amflora. Inspektorzy Państwo-
wej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa (PIORiN) uzyskali uprawnienia kon-
troli na polu obecności upraw GMO. 

Sankcje za złamanie zakazu stosowania materiału 
siewnego GMO
Qn Konsekwencją złamania zakazu stosowa-

nia materiału siewnego odmian GMO jest 
grzywna. Jej wysokość stanowi 200% warto-
ści materiału siewnego. Przy średnim kosz-
cie nasion na poziomie od 200–300 do 600 
złotych na hektar, kara może wynieść nawet 
1000 zł na hektar. Ustawa przewiduje jednak 
o wiele większą dolegliwość niż grzywna. W 
przypadku stwierdzenia złamania zakazu 
wysiania odmian GMO, karą będzie znisz-
czenie uprawy na koszt właściciela. Likwi-
dacja uprawy może spowodować, że zdez-
aktualizują się wnioski obszarowe składane 
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Jeżeli kontrola Agencji wykryje, 
że plantacja została zniszczona, rolnikowi 
grozi pomniejszenie płatności z tytułu płat-
ności bezpośrednich i Programów rolnośro-
dowiskowych.

Nowe przepisy o nasiennictwie
Dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 26 

czerwca 2003 r. o nasiennictwie nie zezwala-
ła na rejestrację odmian zmodyfikowanych w 

krajowym rejestrze odmian oraz zakazywa-
ła obrotu materiałem siewnym odmian gene-
tycznie zmodyfikowanych. W sierpniu 2011 
roku Prezydent RP odmówił podpisania rzą-
dowej ustawy o nasiennictwie. Wetując no-
welizację ustawy o nasiennictwie, Prezydent 
RP zapowiedział, że złoży projekt zmian w 
tym zakresie, w kształcie pozbawionym kon-
trowersyjnych modyfikacji, dokonanych na 
etapie prac parlamentarnych, będących jed-
ną z przyczyn weta. Prezydencki projekt 
ustawy trafił do Sejmu pod koniec ubiegłego 
roku. 9 listopada 2012 roku uchwalona zosta-
ła nowa ustawa o nasiennictwie (Dz.U. 2012, 
nr. 1512), która weszła w życie 28 stycznia 
2013 roku. Ustawa odnosi się  jedynie do na-
sion modyfikowanych genetycznie i nie do-
tyczy żywności zawierającej GMO. 

Ustawa wykonuje wyrok Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości C-165/08 z 16 
lipca 2009 r. Trybunał orzekł, że Polska zaka-
zując swobodnego obrotu materiałem siew-
nym odmian genetycznie zmodyfikowanych 
oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfi-
kowanych do krajowego rejestru odmian, 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej 
na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001, 
oraz dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalo-
gu odmian gatunków roślin rolniczych. Usta-
wa uchyla dotychczas obowiązujące przepisy 
z dnia 26 czerwca 2003 r. Nowa ustawa do-
puszcza rejestrację nasion GMO, a także le-
galizuje obrót nimi na terenie Polski. 

Zakaz odmian kukurydzy MON 810 i ziemniaka odmiany 
Amflora

Art. 104 ust. 9 ustawy o nasiennictwie 
daje możliwość wprowadzenia zakazu sto-
sowania materiału siewnego odmian nie-
przydatnych do uprawy w warunkach kli-
matyczno-glebowych RP lub stanowiących 

zagrożenie zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 
środowiska, w tym wprowadzenie zaka-
zu dla materiału siewnego odmian GMO. 
Od 28 stycznia obowiązuje rozporządze-
nie Rady Ministrów  wydane na podstawie 
ustawy o nasiennictwie zakazujące stoso-
wania upraw kukurydzy MON 810. Prze-
pisy wprowadzają wykaz 235 odmian ku-
kurydzy MON 810, których nasiona nie 
mogą być stosowane w uprawach. Podob-
ne zakazy wprowadziły Francja, Austria i 
Węgry. W drugim  rozporządzeniu Rady 
Ministrów zawarto przepisy zakazują-
ce stosowania materiału siewnego gene-
tycznie zmodyfikowanej odmiany ziem-
niaka Amflora. Zakaz uprawy tej odmiany 
ziemniaka wprowadziły dotychczas Wę-
gry i Austria.

Uprawnienia inspektora PIORiN 
Nowe akty prawne nakładają na PIORiN 

zadania polegające na sprawowaniu nad-
zoru nad stosowaniem materiału siewnego 
oraz sprawowanie kontroli nad przestrze-
ganiem zasad i obowiązujących wymagań 
w zakresie stosowania materiału siewne-
go. Od 28 stycznia PIORiN może kontrolo-
wać zasiewy i nakładać kary na producen-
tów rolnych, którzy nie będą przestrzegali 
zasad i obowiązujących wymagań. PIO-
RiN zakłada przeprowadzenie 9 tys. kon-
troli planowych wykonanych przez woje-
wódzkich inspektorów PIORiN. 

Inspektorzy PIORiN kontrolować będą 
przechowywanie dokumentów zakupu 
materiału siewnego kukurydzy oraz ety-
kiet urzędowych, którymi oznakowane 
są wszystkie opakowania tego materiału. 
Brak etykiety na opakowaniu świadczyć 
będzie o nielegalnym pochodzeniu mate-
riału siewnego. Podczas kontroli pobie-
ranie będą również próbki materiału ro-
ślinnego do badań na obecność obcych 
genów. Szacuje się, że 10 procent kontro-
li skończy się pobraniem próbek materia-
łu roślinnego. Będzie to więc około 900 
prób rocznie, które będą dalej kontynu-
owane badaniami w Centralnym Labora-
torium PIORiN w Toruniu.

Uprawnienia Inspektorów PIORiN:

• możliwość wstępu na grunty oraz 
wszelkie pomieszczenia i obiekty, 
w których przechowywane są rośli-
ny, produkty roślinne a także środki 
ochrony roślin i opryskiwacze,

• kontrola dokumentów i żądanie pi-
semnych lub ustnych informacji, 
wyjaśnień oraz dostęp do wszelkich 
danych mających związek z przed-
miotem kontroli dotyczących spraw 
ochrony roślin i nasiennictwa,

• kontrola na polu, jak również w 
szklarniach i obiektach magazyno-
wych

Michał Marciniak
ekspert ds. funduszy europej-
skich, prawnik

Ustawa o nasiennictwie 
wprowadziła kary za złama-

nie zakazu dotyczącego stosowania 
i wprowadzania do obrotu materiału 
siewnego odmian GMO. Zakazane jest 
stosowanie materiału siewnego od-
mian kukurydzy MON 810 oraz ziem-
niaka Amflora.
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Porównanie średnich tygodniowych cen świń w euro/kg
2013 Dania Niemcy Francja Wielka Brytania Holandia Szwecja Hiszpania

Tydzień Śr. cena w euro
7 1,50 1,69 1,54 1,80 1,67 2,01 1,33
8 1,49 1,69 1,56 1,79 1,68 1,98 1,36
9 1,50 1,68 1,56 1,80 1,68 1,98 1,37

10 1,50 1,68 1,56 1,80 1,68 2,01 1,37
11 1,47 1,68 1,61 1,81 1,68 1,99 1,38
12 1,47 1,68 1,60 1,68 2,00 1,38
13 1,47 1,68

Wykres przedstawiający zmianę średniej tygodniowej cen 
wieprzowiny w wybranych krajach europejskich w 2013 roku

Wieprzowina

Agrohandel Rolpetrol Netbrokers

Cena Cena Cena min. Cena max.

27.03.2013 26.03.2013 26.03.2013

 Boczek b/k 4,8 13,6

 Boczek z/k 7,40 – 9,80 9,4 5,5 10,5

 Głowy 2,2 1,9 2 2,5

 Karczek b/k 12,2 12 11,5 13

 Łopatka b/k 9,6 9,4 8,7 11

 Łopatka z/k 6,6 6,3 6,95 6,95

 Mięsa drobne klasa I 12,5 4,5 11,5

 Mięsa drobne klasa 
II 50/50 4,8 4,5 6,5

 Mięsa drobne klasa 
II 60/40 5,7 6,5

 Mięsa drobne klasa 
II 80/20 8,6 8,6 7 9,1

 Mięsa drobne klasa III 9,2 7,9 9,8

 Mięsa drobne klasa IV 5,4 4,6 4,2 5,2

 Nogi 2,25 1,5 3,2

 Pachwina 7,4 7,4 7,7

 Podgardle 3,80/4,40 4,6 3,8 5,5

 Półtusze E/U 7,8 7/7,2 6,8 7,9

 Półtusze O,P,Maciory 6,90/7,10/7,30 6 6,5

 Półtusze R 7 7

 Przody wieprzowe 7 7,1 7,3 7,35

 Schab b/k 13,8 13,8 14,5

 Serca wieprzowe 3,8 4,6 4,3 5,5

 Skórki wieprzowe 2,6 2,7 2,3 3

 Szynka b/k 10,4 10,6 10,25 11,5

 Szynka z/k 7,6 7,9 8,4

 Słonina 4,4 3,5 4,5

 Tłuszcz miękki 2,4 2,1 3,2

 Tłuszcz twardy 3 2,8 3,5

 Wątroba wieprzowa 2,4 2,4 2 3,5

Agrohandel s.j. Rolpetrol Giełda NetBrokers

Wołowina
Cena Cena Cena min. Cena max.

27.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
 Ćwierci kompensowane B - - 10,5 10,5
 Ćwierci kompensowane D - - 8,4 8,4
 Flaki 9,4 - 5 7,87
 Mięsa drobne klasa I 15,8 13,5 11 14,5
 Mięsa drobne klasa II 10,8 10,6 9,5 12,5
 Mięsa drobne klasa IV - -
 Ozory - - 16,7 16,7
 Polędwica - - 43,9 67
 Płuca wołowe - - 1,7 1,7
 Wątroba 2,6 3,7 2,65 3,7

    Agrohandel s.j. Gieład NetBrokers

Kurczak
cena Cena min. Cena max.

27.03.2013 26.03.2013
 Ćwiartka 5,2 4,5 5,1
 Filet z piersi 11,6 10,9 12,5
 Korpusy 0,99 1,9
 Kupry - 2,7 2,7
 Mięsa drobne 9,2 - -
 Mom z kurczaka 1,8 1,7 2,26
 Podudzie 6,4 6,3 6,3
 Serca 3,9 3,54 3,9
 Skórki - 1,6 2,3
 Skrzydła 5,5 4 5,5
 Wątróbka 2,6 2,5 2,7
 Żołądki 4,6 3,8 3,9
Indyk
 Filet z piersi 13,8 15,5 15,5
 Mom z indyka 1,8 1,6 1,85
 Podudzie - 4,85 4,85
 Skórki - 2,2 2,2
 Szyja - 2,4 2,4
 Udziec 9,9 - -
 Mięsa drobne - 7,3 9,5

Zakłady przetwórcze ograniczają produkcję i zatrudnienie

Jarosław Ogorzewski – Agrohandel S.J.
Takiej sytuacji w branży nie było, co najmniej od 20 lat. Cały 

czas spada popyt. Podobnie jak Święta Bożego Narodze-
nia zbliżające się Święta Wielkanocne nie wpłynęły na od-
wrócenie tego trendu. Teraz nadzieją pozostaje zbliżający 
się okres grillowy. Zakłady nadal ograniczają produkcję, 
wysyłają pracowników na przymusowe urlopy lub nawet 
zwalniają. Nastroje są złe zarówno wśród producentów, 
jak i w hurcie.

Mimo spadku cen wszystkich asortymentów o 5–10 proc. 
w celu pozbycia się zapasów, nie przynosi to efektów. Ob-
niżki cen w hurcie praktycznie mają miejsce co tydzień, 
ale nie przynoszą rezultatu w postaci większego zainte-
resowania kupujących. W pewnym sensie trwa testowa-
nie na ile jeszcze zakłady mogą obniżyć ceny. W tej sytu-
acji w zasadzie nie ma możliwości podawania średnich 
cen transakcyjnych. Zamiast nich trzeba podawać ceny 
wywoławcze.

Na rynku brakuje podrobów drobiowych, takich jak: ser-
ca, żołądki, wątróbki. Obecnie są one coraz częściej spro-
wadzane z zagranicy. Oczywiście prowadzi to do wzro-
stu ich cen. Sytuacja ta ma związek z zakazem rytualnego 
uboju w Polsce.

Tomasz Proszek – specjalista ds. handlu (rynek mięsa) 
Giełda Netbrokers

W poprzednim tygodniu zanotowaliśmy zwiększony popyt 
na półtusze wieprzowe. W tym tygodniu po zaopatrzeniu 
się przetwórców popyt spadł. Ceny półtusz wieprzowych 
importowanych z Belgii są stabilne od 3 tygodni i wyno-
szą 7,75–7,80 zł/kg, a ceny półtusz polskich wzrosły ostat-
nio o 20 groszy za kilogram.
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Notowania WIG20

Rolpetrol - Oferty sprzedaży online 26.03.2013

Ceny na giełdach Matif Paryż, LIFFE Londyn i eCBOT Chicago

Ceny w zł wg kursu NBP na dzień 29.03.2013

dane z 27.03.2013 13:27 Aktualna 
cena

zmiana 
w %

cena 
w zł

Produkcja roślinna
Matif pszenica konsumpcyjna (€/ton) 245,75 0,72 1028,86

Matif pszenica konsumpcyjna na listopad (€/ton) 217,5 0,69 910,59

Matif kukurydza (€/ton) 231,75 0,54 970,24

Matif jęczmień browarniany w listopadzie (€/ton) 257 1,58 1075,96

Matif rzepak (€/ton) 484 1,36 2026,31

Matif rzepak w sierpniu (€/ton) 440 1,38 1842,10

LIFFE pszenica paszowa (£/ton) 202,5 0,5 847,79

LIFFE cukier (£/ton) 508,2 -2,29 2127,63

eCBOT pszenica konsumpcyjna ($/buszel) 733,25 0,65 3069,82

eCBOT kukurydza ($/buszel) 730,5 -0,2 3058,31

eCBOT soja ($/buszel) 1450,75 0,92 6073,71

eCBOT mączka sojowa ($/ton amerykańskich) 420,9 0,65 1762,14

Spółka 20.03.2017 21.03.2017 zmiana % 22.03.2016 zmiana % 25.03.2016 zmiana % 26.03.2015 zmiana % 27.03.2014 zmiana % 28.03.2013 zmiana %

ASSECOPOL 43,21 42,60 -1,41% 42,70 +0,23% 41,89 -1,90% 41,69 -0,48% 40,90 -1,89% 41,50 +1,47%
BOGDANKA 128,40 127,00 -1,09% 124,00 -2,36% 125,90 +1,53% 122,90 -2,38% 118,50 -3,58% 118,80 +0,25%
BRE 345,00 347,00 +0,58% 345,20 -0,52% 346,30 +0,32% 334,00 -3,55% 330,00 -1,20% 339,20 +2,79%
GETIN 2,74 2,72 -0,73% 2,58 -5,15% 2,63 +1,94% 2,54 -3,42% 2,61 +2,76% 2,70 +3,45%
GTC 8,37 8,30 -0,84% 8,06 -2,89% 8,20 +1,74% 7,73 -5,73% 7,92 +2,46% 7,99 +0,88%
HANDLOWY 93,60 94,00 +0,43% 92,50 -1,60% 94,00 +1,62% 91,80 -2,34% 92,00 +0,22% 90,00 -2,17%
JSW 96,00 95,10 -0,94% 94,30 -0,84% 93,30 -1,06% 91,10 -2,36% 92,65 +1,70% 92,20 -0,49%
KERNEL 57,20 57,70 +0,87% 54,40 -5,72% 56,30 +3,49% 58,80 +4,44% 56,90 -3,23% 58,25 +2,37%
KGHM 161,90 164,60 +1,67% 157,70 -4,19% 161,00 +2,09% 154,20 -4,22% 154,00 -0,13% 156,00 +1,30%
LOTOS 42,84 43,40 +1,31% 41,51 -4,35% 42,34 +2,00% 41,00 -3,16% 41,31 +0,76% 41,40 +0,22%
PBG 6,59 6,33 -3,95% 3,89 -38,55% 4,00 +2,83% 3,81 -4,75% 3,24 -14,96% 3,75 +15,74%
PEKAO 159,00 157,10 -1,19% 157,10 0,0% 155,90 -0,76% 155,40 -0,32% 157,30 +1,22% 156,60 -0,45%
PGE 17,00 17,00 0,0% 16,67 -1,94% 16,94 +1,62% 16,01 -5,49% 16,33 +2,00% 16,96 +3,86%
PGNIG 5,90 5,85 -0,85% 5,85 0,0% 5,80 -0,85% 5,58 -3,79% 5,52 -1,08% 5,61 +1,63%
PKNORLEN 54,25 54,10 -0,28% 53,10 -1,85% 52,95 -0,28% 50,90 -3,87% 50,85 -0,10% 52,00 +2,26%
PKOBP 34,65 34,59 -0,17% 34,00 -1,71% 34,10 +0,29% 34,00 -0,29% 34,61 +1,79% 34,46 -0,43%
PZU 411,20 414,90 +0,90% 408,80 -1,47% 407,50 -0,32% 403,70 -0,93% 408,60 +1,21% 404,00 -1,13%
TPE 4,50 4,47 -0,67% 4,46 -0,22% 4,40 -1,35% 4,33 -1,59% 4,33 0,0% 4,38 +1,15%
TPSA 6,66 6,90 +3,60% 6,80 -1,45% 6,80 0,0% 6,68 -1,76% 6,49 -2,84% 6,40 -1,39%
TVN 9,61 9,71 +1,04% 9,34 -3,81% 9,45 +1,18% 9,22 -2,43% 9,37 +1,63% 9,50 +1,39%

Stagnacja w handlu, spadające ceny i oczekiwanie na okres 
poświąteczny 

Katarzyna Szaniawska – starszy specjalista w Dziale 
Rynku i Notowań WGT S.A.

Według maklerów handlujących zbożem przede wszystkim 
na południu Polski, nadal spadają ceny. Kupujący ograni-
czają zakupy licząc na dalszy spadek cen. Sprzedający do-
starczają do sprzedaży małe partie towaru nawet po 2–3 
tony. Spóźniona wiosna powoduje, że rolnicy nie wydają 
jeszcze pieniędzy na zakup środków produkcji i czekają 
na wzrost cen zbóż, które zamierzają sprzedać. Większy 
ruch na rynku handlu zbożem oczekiwany jest w okresie 
poświątecznym. Nieco większy ruch w handlu zbożami 
panuje na Pomorzu, gdzie zaczyna powoli rosnąć eksport 
zbóż, który jest jednak ograniczany stosunkowo nieatrak-
cyjnymi cenami proponowanymi przez importerów.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej oferowanej na WGT wyno-
szą 925–990 zł/t, podczas gdy kupujący są skłonni zapła-
cić 900–960 zł/t. Pszenica paszowa oferowana jest po 930 
zł/t , kupujący oferują za nią 900–940 zł/t. Za żyto kon-
sumpcyjne wycenione przez sprzedających na 700–740 
zł/t, kupujący oferują 680 zł/t. Jęczmień konsumpcyjny 
oferowany jest po 830–895 zł/t, a kupujący chcą go kupić 
po 800–860 zł/t. Pszenżyto wyceniane jest przez sprzeda-
jących na 820–860 zł/t, a kupujący oferują 780–840 zł/t. 
Kukurydza oferowana jest po 820–930 zł/t, oferty kupna 
są po 790–850 zł/t. 

Anna Dziura – specjalista ds. rynku zboża  Giełda Net-
Brokers

Ceny zbóż nadal spadają. Zainteresowanie kupnem jest na-
dal małe. Podaż nieco zwiększyła się. Liczba transakcji na 
rynku zbóż może wzrosnąć po świętach.

Brunon Skalski – specjalista ds. zbóż Giełda Rolpetrol
Po spadkach cen przed zbliżającymi się świętami i niechęci 

rolników do wyprzedaży zbóż nastąpiło zatrzymanie ten-
dencji spadkowej cen zbóż, a nawet w przypadku pszenicy 
konsumpcyjnej wzrost ceny z 970 do 980 zł/t. Ceny jęcz-
mienia na poziomie 820–830 zł/t i kukurydzy 830–840 
zł/t pozostały stabilne.

PSZENICA KONSUMPCYJNA Standard Baza Cena netto (zł/t)
pszenica konsumpcyjna zg z PN loco opolskie 955
pszenica konsumpcyjna zg z PN loco podlaskie 990
pszenica konsumpcyjna zg z PN loco lubelskie 960
pszenica konsumpcyjna zg z PN z dostawą 990
pszenica konsumpcyjna zg z PN loco kujawsko-pomorskie 970
pszenica konsumpcyjna zg z PN loco dolnośląskie 970
pszenica konsumpcyjna zg z PN loco wielkopolskie 980
ŻYTO Standard Baza Cena netto (zł/t)
żyto konsumpcyjne zg z PN loco łódzkie 710
żyto konsumpcyjne zg z PN z dostawą 730
KUKURYDZA PASZOWA Standard Baza Cena netto (zł/t)
kukurydza paszowa zg z PN loco podkarpackie 840
kukurydza paszowa zg z PN loco opolskie 855
kukurydza paszowa zg z PN z dostawą 860
OTRĘBY Standard Baza Cena netto (zł/t)
otręby żytnie worki zg z PN loco łódzkie 550
otręby pszenne luzem zg z PN loco świętokrzyskie 640
otręby pszenne worki zg z PN z dostawą 690
PSZENICA PASZOWA Standard Baza Cena netto (zł/t)
pszenica zg z PN z dostawą 960
JĘCZMIEŃ Standard Baza Cena netto (zł/t)
jęczmień paszowy ozimy, zg z PN loco śląskie 760
jęczmień paszowy zg z PN loco opolskie 780
jęczmień paszowy zg z PN loco podlaskie 800
jęczmień paszowy zg z PN loco łódzkie 790
jęczmień paszowy jary, zg z PN z dostawą 820
jęczmień paszowy 5% pszenżyta loco kujawsko-pomorskie 850
jęczmień paszowy jary, zg z PN loco wielkopolskie 830
OWIES Standard Baza Cena netto (zł/t)
owies zg z PN z dostawą 600
owies zg z PN loco mazowieckie 580

notowanIa


