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Cenny nawóz 
z biogazowni
QQPowstająca w procesie fermentacji metanowej masa 
pofermentacyjna z punktu widzenia wartości nawozowej 
jest cennym produktem. Zazwyczaj postrzegana jest ona 
jednak jako uciążliwy odpad, tymczasem jej nawozowe wy-
korzystanie przynosi wymierne korzyści ekonomiczne (dla 
rolników), jak i środowiskowe, w odniesieniu do ochrony 
zasobów wodnych i glebowych. 

dr Magdalena Szymańska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

O gospodarowaniu 
nieruchomościami Skarbu Państwa
Zbywanie wszystkich nieruchomości Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa następować ma w 
drodze przetargu ograniczonego – zakłada poselski 
projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomościami Skarbu Państwa. Wyjątkiem od tej 
zasady będzie sprzedaż w trybie pierwszeństwa w 
nabyciu (m.in. były właściciel nieruchomości, dzier-
żawca) oraz na rzecz najemców lokali mieszkalnych. 

Michał Marciniak
ekspert ds. funduszy europejskich, prawnik

Gorszy rok dla kukurydzy
Q Rekordowe ubiegłoroczne zbiory kukurydzy nie powtórzą 
się w tym roku. Mimo wzrostu powierzchni, uprawy ziarna 
będzie mniej. Sytuacja na międzynarodowym rynku nie 
pozwoli też na wyeksportowanie 1,5 mln ton kukurydzy tak 
jak w 2012 r. Ceny ziarna i kukurydzy mokrej są znacznie 
niższe niż przed rokiem, a stan plantacji w wielu miejscach 
jest zły i zbiory nie zawsze zapewnią opłacalność produkcji.

dr Jacek Kościański
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LIDER W ROLNICTWIEEwa Grabowska
ewa@wrp.pl

Czy jesteśmy gotowi na biopaliwa?
Zgodnie z unijnym pakietem klimatycznym państwa należą-
ce do UE mają korzystać w 10 proc. z energii odnawialnej w 
transporcie. Producenci i importerzy paliw nie mają możliwo-
ści wykonania przyjętego wysokiego wskaźnika udziału bio-
komponentów w ogólnym bilansie paliw. Bardzo duże proble-
my właścicielom stacji sprawiają też coraz wyższe wskaźniki 
biopaliw.

QQ Do końca roku stacje ben-
zynowe mają czas na wymianę 
zbiorników na paliwa, zgodnie z 
rozporządzeniem resortu gospo-
darki. Według Polskiej Izby Paliw 
Płynnych, nie uczyniło tego jesz-
cze 150–200 małych stacji nale-
żących do prywatnych firm i kil-
kadziesiąt stacji koncernowych. 
Część przedsiębiorców liczy, że 
resort gospodarki kolejny raz 
przesunie wejście w życie roz-
porządzenia.

– Ostatnio na rynku są duże 
ruchy kupna i sprzedaży. Wła-
ściciele pozbywają się części nie-
zmodernizowanych stacji. Kupu-
ją je inne firmy, dokonujące już 
modernizacji – mówi agencji in-
formacyjnej Newseria Halina 
Pupacz, prezes Polskiej Izby Pa-
liw Płynnych. – Część stacji rze-
czywiście jest w pozycji wyczeku-
jącej. Twierdzą, że ich zbiorniki 
są w bardzo dobrym stanie i Mi-
nisterstwo Gospodarki powinno 
po raz kolejny przedłużyć wejście 
w życie rozporządzenia o warun-
kach technicznych.

Zgodnie z nowelizacją rozpo-
rządzenia Ministerstwa Gospo-
darki z 2007 r., stacje benzynowe 
zostały zobowiązane do zmo-
dernizowania zbiorników pali-
wowych i wyposażenia stacji w 

urządzenia służące do monito-
rowania wycieków oraz zabez-
pieczania zbiorników na paliwo. 
Początkowo ostatecznym termi-
nem modernizacji był początek 
2013 r., jednak wobec trudności 
wielu właścicieli baz i stacji pa-
liw z dotrzymaniem tego termi-
nu w grudniu 2012 r. Minister-
stwo Gospodarki przedłużyło 
termin o kolejny rok.

Korzystne zmiany w biopaliwach
Halina Pupacz wskazuje na 

jeszcze jeden problem branży 
paliwowej. 

– Dzisiaj producenci i impor-
terzy paliw nie mają możliwości 
wykonania przyjętego wysokiego 
wskaźnika udziału biokompo-
nentów w ogólnym bilansie pa-
liw – mówi prezes PIPP. – Bar-
dzo duże problemy właścicielom 
stacji sprawiają też coraz wyższe 
wskaźniki biopaliw – mamy pro-
blem z higroskopijnością, z bak-
teriami, utlenianiem. Powstały 
pewne normy, które nie były do 
końca w praktyce przebadane i 
dzisiaj odpowiedzialnością ob-
ciążeni są przedsiębiorcy, którzy 
w ogóle nie zawinili.

Zdaniem Haliny Pupacz, kie-
runek, w którym zmierzają unij-
ne propozycje jest słuszny, pro-

blem może być jednak z jego 
realizacją.

– Możemy biopaliwa pierw-
szej generacji zastępować drugą 
i trzecią, ale tych biokomponen-
tów nie produkuje się jeszcze na 
skalę przemysłową, więc przed-
siębiorcy będą mieć problem z 
ich zakupem. Czyli wprowadza 
się takie propozycje, których nie 
można z pozycji przedsiębiorcy 
wykonać – mówi Pupacz. – One 
rzeczywiście byłyby pewnie lep-
sze dla silników, dla infrastruk-
tury i funkcjonowania całego 
rynku niż biopaliwa pierwszej 
generacji.

Zgodnie z unijnym pakietem 
klimatycznym państwa nale-
żące do UE mają korzystać w 
10 proc. z energii odnawialnej 
w transporcie. 11 września br. 

Parlament Europejski opowie-
dział się za modyfikacją polity-
ki klimatycznej. Jeśli postulowa-
ne przez PE zmiany weszłyby w 
życie, to 6 proc. biopaliw mo-
głyby stanowić paliwa pocho-
dzenia rolniczego (biopaliwa 
pierwszej generacji); a pozostałe 
4 proc. miałyby stanowić biopa-
liwa drugiej i trzeciej generacji, 
wykorzystujące biokomponen-
ty pochodzenia nierolniczego. 
Zmiany te popierają ekolodzy, 
którzy twierdzą, że wykorzy-
stywanie biopaliw pochodze-
nia rolniczego doprowadziło 
do przeznaczenia większej ilo-
ści ziemi pod uprawy pod ką-
tem biopaliw i w konsekwencji 
do wzrostu cen żywności.

(Źródło: Newseria)

Możemy biopaliwa pierwszej generacji zastępować drugą i trze-
cią, ale tych biokomponentów nie produkuje się jeszcze na skalę 
przemysłową, więc przedsiębiorcy będą mieć problem z ich zaku-
pem, uważa Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Zmiany uderzą w rolników
Parlament Europejski zaakceptował 11 września projekt zmiany dyrektywy o jakości paliw i wspieraniu odnawialnych źródeł 

energii. W ramach przyjętego w 2008 roku przez kraje UE celu zawartość biokomponentów rolniczych w paliwach w transpo-
rcie ma wynosić 10 proc. Jeśli te przepisy zostałyby ostatecznie przyjęte, oznaczałyby, że ograniczony zostanie udział biokom-
ponentów pochodzenia rolniczego do 6 proc. Pozostałe 4 proc. miałoby być pozyskiwane z biokomponentów nierolniczych, 
np. alg i wodorostów oraz innych odnawialnych źródeł energii. KE chce w ten sposób promować paliwa II i III generacji, któ-
re nie konkurują z produkcją żywności. 

Nowe regulacje uderzyłyby w polskich producentów biopaliw i polskich rolników produkujących surowce do produkcji bio-
diesla i bioetanolu, którzy specjalizują się w produkcji paliw I generacji.

Decyzja Parlamentu Europejskiego oznacza w praktyce rozpoczęcie prac od nowa, ponieważ według informacji płynących z 
Rady Europejskiej, państwa członkowskie nie wyrażą zgody na taki kształt dyrektywy.

Oprac. Ewa Grabowska

Lider w roLnictwie
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Cenny nawóz z biogazowni
Powstająca w procesie fermentacji metanowej masa pofer-
mentacyjna z punktu widzenia wartości nawozowej jest cen-
nym produktem. Zazwyczaj postrzegana jest ona jednak jako 
uciążliwy odpad, tymczasem jej nawozowe wykorzystanie 
przynosi wymierne korzyści ekonomiczne (dla rolników), jak 
i środowiskowe, w odniesieniu do ochrony zasobów wodnych 
i glebowych.

Dr Magdalena Szymańska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

QQ Zakład Chemii Rolniczej 
SGGW w Warszawie od lat 
prowadzi badania dotyczące 
określenia wpływu stosowa-
nia masy pofermentacyjnej na 
plony i jakość roślin oraz jakość 
gleb. Uzyskiwane wyniki dowo-
dzą, że nawozowe wykorzysta-
nie masy znajduje praktyczne 
uzasadnienie.

Pod względem zawarto-
ści materii organicznej masa 
pofermentacyjna spełnia kry-
teria stawiane nawozom or-
ganicznym (zgodnie z usta-
wą o nawozach i nawożeniu). 
W praktyce oznacza to, że jej 
stosowanie pozytywnie wpły-
wa na właściwości fizykoche-
miczne gleb. Ma to szczególne 
znaczenie w warunkach pol-
skiego rolnictwa, które gospo-
daruje na glebach lekkich. Z 
drugiej strony, przefermento-
wana materia organiczna, jaką 
jest masa pofermentacyjna za-
wiera znaczny udział składni-
ków pokarmowych w formach 
mineralnych, bezpośrednio do-
stępnych dla roślin. Dotyczy to 
m.in. azotu, gdzie forma amo-
nowa (N-NH4) stanowi na-
wet ok. 80% azotu ogólnego 
(azot ogólny = azot w związ-
kach organicznych + N-NH4 + 
N-NO3). Dla porównania w po-
pularnym nawozie naturalnym 
jakim jest obornik, udział ten 
wynosi ok. 10–15%. 

Wysoki udział formy amo-
nowej w masie pofermentacyj-
nej przynosi wiele korzyści: jest 
to forma, którą rośliny mogą 
bezpośrednio pobrać i wbu-
dować w związki organiczne, 
dzięki czemu efekt plonotwór-
czy uwidoczni się wcześniej, 
w porównaniu np. do przyto-
czonego wyżej obornika, któ-
ry po zastosowaniu do gleby 

musi najpierw ulec minera-
lizacji, aby rośliny mogły po-
brać składniki w nim zawarte. 
Po drugie, wysoki udział for-
my amonowej ogranicza pro-
ces eutrofizacji, który stanowi 
w dzisiejszych czasach ogrom-
ny problem. Wynika to z fak-
tu, że ta forma azotu ulega w 
glebie tzw. sorpcji wymiennej i 
jest znacznie mniej podatna na 
wymywanie do wód i inicjację 
eutrofizacji.

Dokładny skład chemiczny 
masy pofermentacyjnej uzależ-
niony jest od rodzaju użytych 
do fermentacji metanowej sub-
stratów. Z całą pewnością moż-
na jednak stwierdzić, że jeżeli 
do fermentacji użyto typowo 
rolniczych substratów typu: 
gnojowica, obornik, kiszon-
ka z kukurydzy lub produktów 
ubocznych przemysłu rolno-
-spożywczego (np. wywar go-
rzelniany, serwatka, wysłodki, 
itp.), to masa pofermentacyjna 
będzie bezpiecznym i cennym 
nawozem.

Ze względu na niską za-
wartość suchej masy w ma-
sie pofermentacyjnej (3–10%) 
w celu zmniejszenia objętości 
zbiorników potrzebnych do 
magazynowania pofermentu 
wiele nowych biogazowni de-
cyduje się na separowanie masy 
pofermentacyjnej.

W efekcie przepuszczenia 
pofermentu przez prasę od-
wadniającą uzyskujemy dwie 
frakcje: stałą (ok. 30% s.m.) 
oraz ciekłą, którą często trak-
tuje się jako ciecz technolo-
giczną wykorzystywaną do 
rozcieńczania substratów. 
Takie rozwiązanie technolo-
giczne wpływa nie tylko na 
budowę biogazowni, ale tak-
że zmienia wartość nawozo-

wą uzyskiwanego pofermen-
tu. Frakcja stała składa się ze 
strukturalnych części materii 
organicznej, zawiera znacz-
ne ilości celulozy i ligniny – 
przez co ma wysokie zdol-
ności pochłaniania wody. 
Zawiera także znaczne ilości 
związków mineralnych. Sto-
sowanie tej frakcji na gleby 
zwiększa ich pojemność wod-
ną oraz zawartość materii or-
ganicznej.

Frakcja ciekła zawiera znaczne 
ilości rozpuszczalnych form azo-
tu, fosforu i potasu. Czasami roz-
waża się także możliwość granu-
lowania masy pofermentacyjnej 
przy użyciu ciepła odpadowego 
lub kompostowanie. Należy jed-
nak pamiętać, że kompostowa-
nie wymaga spełnienia dwóch 
warunków: odpowiednia za-
wartość suchej masy (optymal-
nie 30–35%) oraz odpowied-
ni stosunek C:N (optymalny ok. 
20–26:1).

Badania dotyczące możliwo-
ści nawozowego wykorzystania 
świeżej masy pofermentacyjnej 
oraz produktów otrzymanych na 
jej bazie, tj. frakcji stałej, ciekłej, 
kompostów oraz granulatów do-
wodzą, że w/w produkty są bar-
dzo dobrymi nawozami, dzięki 
którym uzyskujemy większe plo-
ny roślin (na wybranych obiek-
tach nawet o 75% w stosunku 
do kontroli – bez nawożenia!) o 
prawidłowych wartościach jako-
ściowych, a jednocześnie obser-
wowany jest pozytywny wpływ 
na właściwości fizykochemicz-
ne gleb.

Jak już wcześniej nadmieniono, 
stosowanie masy pofermentacyj-
nej przynosi rolnikowi wymier-
ne korzyści finansowe w postaci 
zmniejszonego zapotrzebowa-
nia na nawozy mineralne. Sto-
sując masę pofermentacyjną w 
dawce wyznaczonej w oparciu o 
ilość wprowadzanego azotu (170 
kg N/ha) rolnik może oszczędzić 
nawet od ok. 625–780 zł/ha.

Podsumowując można stwier-
dzić, że podstawowym kierun-
kiem zagospodarowania masy 
pofermentacyjnej powinno być 
stosowanie jej w celach nawo-
zowych. Przemawia za tym wie-
le argumentów. Ogólnie można 
stwierdzić, że masa pofermen-
tacyjna łączy pozytywne cechy 
nawozów naturalnych (czy or-
ganicznych) i mineralnych, tzn. 
jest źródłem materii organicz-
nej, która jest niezbędna dla 
prawidłowego funkcjonowania 
środowiska glebowego i jedno-
cześnie jest źródłem podstawo-
wych makro- i mikroelementów 
w formach mineralnych. Nawo-
zowe wykorzystanie masy pofer-
mentacyjnej będzie pozytywnie 
wpływać na wielkość uzyskiwa-
nych przez rolnika plonów i jed-
nocześnie poprawi bilans materii 
organicznej w polskich glebach.

Stosując masę 
pofermentacyjną 

w dawce wyznaczonej w 
oparciu o ilość wprowadza-
nego azotu (170 kg N/ha) 
rolnik może oszczędzić na-
wet od ok. 625–780 zł/ha.

Obornik po zastosowaniu do gleby musi najpierw ulec mineraliza-
cji, aby rośliny mogły pobrać zawarte w nim składniki.

Gospodarka
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Co zrobić z pofermentem?
Rynek biogazu w Polsce, 
mimo wszelkich trudności 
rozwija się dość dynamicz-
nie. Coraz więcej podmiotów 
zainteresowanych jest prak-
tycznym podejściem do ob-
szaru logistyki substratów i 
substancji pofermentacyjnej.

QQ Zagospodarowanie substan-
cji pofermentacyjnej, to obok 
pozyskania substratów najwięk-
sze wyzwanie w operacyjnym 
zarządzaniu biogazownią rol-
niczą. W biogazowni o mocy 1 
MW w ciągu roku może powsta-
wać nawet 30.000 ton produktu 
pofermentacyjnego. Oznacza to, 
że dla rozwiezienia pofermentu 
jednym zestawem traktor + wóz 
asenizacyjny potrzeba zrobić 
1200 kursów, a wymagany areał 
to około 1000 ha!

Stosowanie nawozów natural-
nych (np. gnojowica, obornik) 
jest bardzo popularne w rolnic-
twie. Umiejętnie stosowane na-
wozy organiczne mogą znacznie 
zmniejszyć zapotrzebowanie na 
nawozy sztuczne. W przypadku 
wykorzystania organicznych su-
rowców odpadowych do produk-
cji biogazu rolnik może osiągnąć 
dodatkowy przychód z produk-
cji energii elektrycznej i ciepl-
nej, a wytworzona jako produkt 
uboczny substancja pofermen-
tacyjna wciąż może być wyko-
rzystana do nawożenia gleby. To 
m.in. dlatego tak wielu niemiec-
kich rolników zdecydowało się na 
inwestycję w biogazownie rolni-
cze – dywersyfi kując w ten spo-
sób przychody w gospodarstwie.

Poferment zawiera znacz-
ne ilości składników mineral-
nych – azotu, fosforu i pota-
su. Pod względem szybkości 
działania (pobierania składni-
ków odżywczych przez rośli-
ny) podobny jest do nawozów 
mineralnych, ponieważ skład-
niki N, P i K są łatwo dostęp-
ne dla roślin. Z drugiej strony, 
pulpa pofermentacyjna za-
wiera też część materii orga-
nicznej, która ma pozytywny 
wpływ na właściwości fi zyko-
chemiczne nawożonych gleb 
(podobnie jak nawozy natural-
ne). Jak już wspomniano pofer-

ment charakteryzuje się wyso-
ką zawartością mineralnych 
związków azotu, fosforu i po-
tasu, co decyduje o jego wyso-
kiej wartości nawozowej. W ta-
beli przedstawiono zawartość 
poszczególnych składników w 
substancji pofermentacyjnej z 
trzech biogazowni. Jak widać 
występują dość duże różnice w 
składzie pofermentu w zależ-
ności od składu substratów. W 
przypadku najpopularniejszego 
miksu substratów, czyli gnojo-
wicy i kiszonki z kukurydzy za-
wartość azotu wyniosła 5,4 kg 
w tonie pofermentu, fosforu 2,1 
kg/t, a potasu 6,7 kg/t.

Zawartość NPK w pofermen-
cie ma oczywiście konkretną 
wartość w ekwiwalencie na-
wozów mineralnych. Można ją 
obliczyć sprawdzając wartość 
„czystych składników” w ofe-
rowanych na rynku nawozach 
mineralnych. Przyjmując, że 
wartość NPK kształtuje się na-
stępująco: azot: 2,50 zł/kg, fos-
for: 3,25 zł/kg, potas: 2,17 zł/
kg, można obliczyć teoretycz-
ną wartość nawozową. Przy-
kładowo dla projektu B z tabeli 
uzyskujemy około 35 zł war-
tości nawozowej 1 tony pofer-
mentu. Dodatkowo należało-
by uwzględnić wartość innych 
składników mineralnych wy-
stępujących w osadzie w mniej-
szej ilości: wapnia, magnezu, 
siarki, żelaza, manganu, cyn-
ku, miedzi, itp. Należy jed-
nak podkreślić, że w po-
r ó w -

naniu stosowania pofermentu 
i nawozów mineralnych, pofer-
ment wymaga znacznie więk-
szych nakładów na transport 
i aplikację na pola. W prakty-
ce substancja pofermentacyjna 
jest udostępniana za niewielkie 
opłaty lub za darmo.

W kontekście porównania 
stosowania gnojowicy suro-
wej i gnojowicy po fermenta-
cji warto wskazać jeszcze na 
aspekt środowiskowy. Nawozy 
naturalne (także obornik, po-
miot kurzy, itp.) podczas skła-
dowania i w mniejszym stop-
niu gdy są rozrzucone na polu 
emitują duże ilości metanu 
(CH4), który jest jednym z ga-
zów cieplarnianych, mogącym 
mieć wpływ na globalne zmia-
ny klimatu. Rolnictwo jest jed-
nym z sektorów gospodarki o 
najwyższej emisji metanu. Ak-
tualnie Unia Europejska ogra-
nicza emisję dwutlenku węgla 
– w przyszłości mogą się po-
jawić ograniczenia dotyczące 
emisji metanu, także z rolnic-
twa. Abstrahując od wpływu 
metanu na zmiany klimatycz-
ne można go wykorzystać tak-
że energetycznie.

Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że w procesie fermenta-
cji metanowej niszczone są 
nasiona chwastów i patogeny. 
Tymczasem w nawozach na-
turalnych te składniki łatwo 
mogą się zachować i wpływać 
na nakłady fi nansowe produk-
cji rolnej (zwiększenie zuży-
cia pestycydów). Jak wcześniej 
wspomniano, w pofermencie 
występuje większy udział azo-
tu amonowego w azocie ogól-
nym niż w gnojowicy, czy obor-
niku. Ma to wpływ na lepszą 
przyswajalność przez rośliny, 
ale także zmniejsza migrację 
azotanów do wód gruntowych, 
czy podziemnych – stosowa-
nie substancji pofermentacyj-
nej ogranicza więc eutrofi zację 
zasobów wodnych.

Wszystkie wyżej przedsta-
wione korzyści związane ze 
stosowaniem substancji pofer-
mentacyjnej jednoznacznie 
wskazują na wysoką wartość 
nawozową. Dotychczasowe do-
świadczenia, a także przepro-
wadzane badania wskazują, że 
poferment jest równie dobrym 
środkiem jak nawozy natural-
ne, może też stanowić alterna-
tywę (lub uzupełnienie) w sto-
sunku do nawozów sztucznych. 

Niestety na chwilę obecną 
rolnicze wykorzystanie sub-
stancji pofermentacyjnej jest 
problematyczne m.in. z powo-
du uwarunkowań prawnych. 

(Oprac. EG na podst. Bio 
Alians)

Tabela 1. Zawartość składników NPK dla trzech biogazowni.

Projekt Główne substraty Azot (N) Fosfor (P2O5) Potas (K2O)
[kg/t]

A Wywar pszeniczny, gnojowica bydlęca 3,8 1,1 2,1
B Gnojowica bydlęca, kiszonki z trawy i kukurydzy 5,4 2,1 6,7
C Pomiot kurzy, kiszonka z kukurydzy 6,5 2,7 3,5
Średnia 5,2 2,0 4,1
Źródło: UTS Biogastechnik

for: 3,25 zł/kg, potas: 2,17 zł/
kg, można obliczyć teoretycz-
ną wartość nawozową. Przy-
kładowo dla projektu B z tabeli 
uzyskujemy około 35 zł war-
tości nawozowej 1 tony pofer-
mentu. Dodatkowo należało-
by uwzględnić wartość innych 
składników mineralnych wy-
stępujących w osadzie w mniej-
szej ilości: wapnia, magnezu, 
siarki, żelaza, manganu, cyn-
ku, miedzi, itp. Należy jed-
nak podkreślić, że w po-
r ó w -

emisji metanu, także z rolnic-
twa. Abstrahując od wpływu 
metanu na zmiany klimatycz-
ne można go wykorzystać tak-
że energetycznie.

świadczenia, a także przepro-
wadzane badania wskazują, że 
poferment jest równie dobrym 
środkiem jak nawozy natural-
ne, może też stanowić alterna-
tywę (lub uzupełnienie) w sto-
sunku do nawozów sztucznych. 

Niestety na chwilę obecną 
rolnicze wykorzystanie sub-
stancji pofermentacyjnej jest 
problematyczne m.in. z powo-
du uwarunkowań prawnych. 

(Oprac. EG na podst. Bio 
Alians)

Poferment zawiera znaczne ilości składników mineralnych – azotu, fosforu i potasu. Pod względem 
szybkości działania (pobierania składników odżywczych przez rośliny) podobny jest do nawozów 
mineralnych, ponieważ składniki N, P i K są łatwo dostępne dla roślin. 

Gospodarka
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Sposoby na chwasty
Ograniczanie zachwaszczenia upraw stało się niezbędnym i 
trwałym elementem technologii produkcji roślinnej. Nieste-
ty w ostatnich latach powszechnie pokutuje opinia, że walka 
z chwastami polega wyłącznie na stosowaniu środków che-
micznych. Wielu rolników zapomina, że istnieją również inne 
sposoby ograniczania zachwaszczenia.

Prof. dr. hab. Krzysztof Domaradzki
IUNG-PIB Puławy

QQ Zgodnie z wytycznymi Do-
brej Praktyki Ochrony Roślin 
opracowanymi przez Europej-
ską i Śródziemnomorską Or-
ganizację Ochrony Roślin oraz 
obowiązującymi dyrektywami 
unijnymi przed sięgnięciem po 
herbicydy i chemiczne meto-
dy ochrony należy wykorzy-
stać cały szereg działań alter-
natywnych, wchodzących w 
skład ochrony integrowanej, 
które można podzielić na kil-
ka grup.

Do pierwszej grupy nale-
ży zaliczyć wszystkie działa-
nia związane z szeroko pojętą 
profilaktyką i zapobieganiem 
wzrostowi zachwaszczenia, a 
będzie to:
• stosowanie czystego mate-

riału siewnego o wysokiej 
sile kiełkowania
Niekwalifikowany materiał 

siewny często jest niedokładnie 
oczyszczony z nasion chwastów, 
co może powodować dodatko-
we zasilenie zapasu nasion znaj-
dującego się w glebie. Najgorsze 
w tym przypadku może być za-
wleczenie nowych groźnych ga-
tunków na pola, na których do-
tychczas nie występowały. Taką 
sytuację obserwuje się w wie-
lu miejscach Polski, w których 
przed kilku laty zaczął się poja-
wiać zaślaz pospolity.

Wysoka siła kiełkowania 
gwarantuje właściwą obsa-
dę i późniejsze optymalne za-
gęszczenie łanu, co sprzyja lep-
szej kondycji rośliny uprawnej 
i jej większej konkurencyjności 
w stosunku do chwastów.
• używanie dobrze przefer-

mentowanych nawozów or-
ganicznych
W trakcie prawidłowego 

składowania i fermentacji na-
wozów organicznych wydziela-
jące się ciepło niszczy zdolność 
kiełkowania nasion chwastów, 

które nie zostały jej pozbawio-
ne w przewodzie pokarmowym 
zwierząt. Jest to o tyle ważne, 
że wraz z toną obornika na pole 
może trafić nawet ponad kilka-
dziesiąt tysięcy nasion chwa-
stów. 
• niedopuszczenie do kwitnie-

nia i owocowania chwastów 
na polu, miedzach i terenach 
sąsiednich
Chwasty charakteryzują się 

bardzo dużym współczynni-

kiem rozmnożenia. Jedna ro-
ślina może wydać od kilkuset 
do kilkunastu tysięcy nasion. 
Biorąc pod uwagę, że na po-
wierzchni jednego metra kwa-
dratowego może występować 
nawet kilkadziesiąt, a w skraj-
nych przypadkach i kilkaset ro-
ślin, to do gleby może trafić w 
ciągu jednego roku więcej na-

sion niż już w niej występuje. 
Dlatego ważne jest szybkie po-
dorywanie ściernisk, koszenie 
miedz i terenów sąsiadujących 
z polami. Zwłaszcza, że wie-
le gatunków występujących na 
polach również dobrze radzi 
sobie na terenach przyległych.
• ograniczenie możliwości 

przenoszenia nasion chwa-
stów w trakcie zabiegów 
uprawowych i zbioru
Podstawowym zadaniem w 

tym zakresie jest czyszczenie 
sprzętu, zwłaszcza jeśli wy-
konuje się nim usługi na ob-
cych polach, często bardzo za-
chwaszczonych.

Do drugiej grupy działań 
można zaliczyć metody upra-
wowe, wśród których należy 
wymienić:

• wykorzystanie prawidłowe-
go zmianowania
Odpowiednie zmianowanie 

oprócz stworzenia optymal-
nych warunków do wzrostu 
roślin powinno zapewniać 
również możliwość utrzy-
mania populacji chwastów na 
możliwie najniższym pozio-
mie. Od dawna wiadomo, że 

monokultury lub zmianowa-
nia z wyraźną dominacją jed-
nej grupy roślin przyczyniają 
się do wzrostu zachwaszcze-
nia. Każda roślina upraw-
na będzie bardziej narażona 
na występowanie chwastów, 
charakteryzujących się zbli-
żonym biologicznym ryt-
mem rozwoju. Dlatego war-
to uprawiać rośliny zarówno 
jare, jak i ozime, charakte-
ryzujące się różnym tem-
pem wzrostu i należące do 
różnych grup użytkowych, 
co zapobiegnie kompensacji 
groźnych gatunków chwa-
stów.
• dobór odmian roślin o du-

żej sile konkurencyjnej
Duża siła konkurencyjna 

rośliny uprawnej może ob-

jawiać się poprzez szybkie 
tempo wzrostu, intensywne 
krzewienie lub silne pokry-
cie liśćmi powierzchni pola, 
czy też wydzielanie nie-
korzystnych dla chwastów 
związków.
• właściwą normę wysiewu i 

zagęszczenie łanu
dokończenie na s. 7

Zabieg herbicydowy musi być traktowany zawsze jako uzupełnienie innych metod redukcji za-
chwaszczenia, a o konieczności jego wykonania musi koniecznie decydować nasilenie chwastów 
występujących w łanie. 

aGrotechnika



Strona 7nr 19/2013

Miejsce herbicydów w integrowanej ochronie roślin.
Uprawa mechaniczna pełna uproszczona bezorkowa
Udział herbicydów niewielki średni maksymalny

dokończenie ze s. 6
W przypadku niektórych ro-

ślin (zboża, mieszanki pastew-
ne, facelia) odpowiednia nor-
ma wysiewu, zwiększająca 
zagęszczenie łanu, powodu-
je stworzenie niekorzystnych 
warunków dla chwastów, co 
sprzyja ich osłabieniu i zabu-
rzeniu tworzenia przez nie na-
sion. Słabe rośliny są również 
łatwiejsze do wyeliminowania 
w trakcie kolejnych zbiegów 
odchwaszczania.
• zapewnienie roślinom opty-

malnych warunków w trak-
cie wegetacji
Rośliny zdrowe, rosnące we 

właściwym zagęszczeniu i w 
warunkach sprzyjających ich 
optymalnemu rozwojowi są 
bardziej konkurencyjne dla 
chwastów.
• stosowanie międzyplonów i 

mulczowania (ściółkowania)
Zabiegi te mają za zadanie 

ograniczenie lub też uniemoż-
liwienie kiełkowania chwa-
stów w okresie, gdy na polu 

brak jest rośliny uprawnej. Me-
toda ta ma ograniczoną sku-
teczność, gdyż nie zapobiega 
rozwojowi chwastów wielolet-
nich. W przypadku międzyplo-
nów również chwasty krótko-
trwałe mogą znaleźć dla siebie 
warunki do wzrostu, co praw-
da nie tak dogodne jak na czy-
stym polu, natomiast ściółko-
wanie jest skuteczniejsze, lecz 
jest to niestety kosztowne.

Do kolejnej grupy można za-
liczyć metody mechaniczne, 
polegające na prawidłowym i 
terminowym wykonaniu ze-
społu uprawek pożniwnych, 
przedsiewnych i wiosennych.

W ramach uprawek me-
chanicznych bardzo ważnym 
zabiegiem jest podorywka, 
obecnie bardzo często niedoce-
niana. Wykonanie tego zabie-
gu powoduje przerwanie strat 
wody z gleby, a co najważniej-
sze sprzyja masowemu kieł-
kowaniu nasion chwastów za-
równo tych, które osypały się 
w trakcie zbioru, jak również 

znajdujących się już w glebie. 
Po kilku lub kilkunastu dniach 
nastąpi gwałtowne kiełkowa-
nie chwastów, które należy 
niszczyć za pomocą bronowa-
nia. Zabieg ten powtarzany aż 
do wykonania zespołu uprawek 
przedsiewnych lub przedzimo-
wych pozwoli wyeliminować 
zdecydowaną większość (na-
wet do ponad 70%) chwastów, 
które potencjalnie mogłyby za-
chwaścić roślinę uprawną. Po-
dobną funkcję i zbliżoną sku-
teczność zwalczania chwastów 
ma zespół uprawek wiosen-
nych.

Należy wspomnieć również o 
innych niechemicznych sposo-
bach walki z chwastami, takich 
jak wykorzystanie metod bio-
logicznych i fizycznych. Pierw-
sze z nich polegają na wykorzy-
staniu naturalnych patogenów, 
bioherbicydów lub mykoherbi-
cydów, czy też herbicydów za-
wierających naturalne składni-
ki. Drugie – na użyciu wysokiej 
temperatury (parowanie, wy-
palanie, energia słoneczna), 
prądu elektrycznego lub fal 
elektromagnetycznych. Oczy-
wiście w obecnych warunkach 

ich użycie jest bardzo ograni-
czone, a w wielu przypadkach 
są one jeszcze w fazie badań.

W rolnictwie integrowanym 
walka z chwastami sprowadza 
się do regulacji zachwaszczenia i 
do takiego sterowania ich popu-
lacją, aby doprowadzić do ogra-
niczania ich liczebności poniżej 
progów ekonomicznej szkodli-
wości. Dlatego zabieg herbicy-
dowy musi być traktowany za-
wsze jako uzupełnienie innych 
metod redukcji zachwaszczenia, 
a o konieczności jego wykona-
nia musi koniecznie decydować 
nasilenie chwastów występują-
cych w łanie i ich szkodliwość. 
Ingerencja chemiczna może być 
celowa tylko wtedy, gdy poziom 
zachwaszczenia będzie na tyle 
wysoki, że wartość utraconego 
plonu przewyższy koszty wyko-
nania zabiegu odchwaszczania. 

Intensywność metody che-
micznej w całokształcie ochro-
ny może być bardzo zróżnico-
wana i zależeć będzie przede 
wszystkim od stosowanego sys-
temu uprawowego i poziomu 
wykorzystania innych metod w 
ograniczeniu zachwaszczenia. 

Do działań alternatywnych można zaliczyć metody mechaniczne, polegające na prawidłowym i terminowym wykonaniu zespołu 
uprawek pożniwnych, przedsiewnych i wiosennych.

aGrotechnika
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Aminokwasem w oziminy
Zimą na rośliny wpływa wie-
le czynników stresowych 
obniżających plon lub cał-
kowicie niszczących upra-
wy. 

QQ Najczęściej występujące 
niekorzystne zjawiska, które 
negatywnie oddziałują na ozi-
miny to:
• Wysmalanie, czyli zimowa 

transpiracja wody, której 
nie można uzupełnić z racji 
zamarznięcia ziemi, spo-
wodowana brakiem okry-
wy śnieżnej, dużym nasło-
necznieniem w połączeniu 
z silnymi wiatrami. Wy-
smalanie powoduje usycha-
nie roślin.

• Wyprzenie, czyli sytuacja, 
w której obfite opady śnie-
gu spadają na nie do końca 
zamarzniętą glebę, w sku-
tek czego oddychające ro-
śliny tracą węglowodany, a 
później białka. Bardzo czę-
sto „wyparte” rośliny pora-
żane są pleśnią śniegową.

• Wymakanie roślin, czy-
li podtopienia. Z wymaka-
niem roślin mamy do czy-
nienia w sytuacjach, gdy 
zaległy na polach śnieg 
topi się w szybkim tempie, 
a nadmiar wody powoduje 
niedotlenienie roślin, skut-
kiem czego może być ich 
obumarcie.

• Z rozhartowaniem roślin 
mamy do czynienia, gdy 
podczas zimy przez kil-
ka kolejnych dni następuje 
wzrost temperatury powie-
trza, rośliny rozpoczynają 
wegetację, a następnie tem-
peratura gwałtownie spada.

• Ataki patogenów. Zarów-
no choroby grzybowe, jak 
i atak szkodników jesie-
nią lub wczesną wiosną, na 
osłabionym niekorzystnymi 
czynnikami pogodowymi 
łanie mogą wyrządzić spo-
re straty w plantacji. 
Efektem wystąpienia takich 

sytuacji może być całkowite 
wypadnięcie roślin lub uszko-
dzenie systemu korzeniowe-
go. Wyjątkowo niekorzystny 
przebieg pogody może spo-

wodować ogromne straty w 
plonie i narazić rolnika na 
wysokie koszty zabiegów po-
prawiających kondycję roślin 
na wiosnę: ochronę fungicy-
dową, stymulację roślin czy 
przesiewanie roślinami jary-
mi. Czasami plantację należy 
zlikwidować z uwagi na zbyt 
duże uszkodzenia roślin.

Oczywiście najgorszym z 
możliwych scenariuszy by-
łoby nałożenie się na siebie 
wszystkich tych sytuacji, co 
oczywiście bardzo rzadko ma 
miejsce. Jednak przebieg po-
gody w ostatnich latach uczy 
nas, że wszystkiego możemy 
się spodziewać. 

Coraz więcej gospodarstw 
zamiast czekać na to, co przy-
niesie zima, jesienią zabez-
piecza swoje uprawy przed 
niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi, stosując do-
listne nawożenie aminokwa-
sowe oraz mikroelemento-
we. Dostarczanie roślinom 
aminokwasów niweluje stra-
ty energetyczne, jakie rośli-
ny musiałyby ponieść na wy-
tworzenie tych związków w 
celu samoistnej poprawy zi-
motrwałości.  Aminokwa-
sy w roślinach pełnią wiele 
funkcji. Glicyna jest prekur-

sorem chlorofilu, prolina re-
guluje równowagę wodną ro-
ślin, a także poprawia rozwój 
genetyczny, kwas glutamino-
wy stymuluje wzrost roślin 
oraz jest rezerwuarem azotu 
do syntezy innych niezbęd-
nych aminokwasów, alanina 
odpowiada za odporność na 
chłód oraz pobudza mecha-
nizmy obronne przed wirusa-
mi, a arginina odpowiada za 
odporność na niskie tempe-
ratury. Wymienione amino-
kwasy to aminokwasy biogen-
ne. Wszystkich aminokwasów 
biogennych występujących w 
roślinach jest dwadzieścia, 
odpowiadają one za cały roz-
wój rośliny. Na polskim ryn-
ku występuje kilka dolistnych 
nawozów aminokwasowych. 
Jeden z nich o nazwie Natu-
ralCrop SL zawiera 16 z 20 
aminokwasów biogennych, 
występujących w proporcjach 
dobranych do zapotrzebowa-
nia roślin. Ważną cechą tego 
typu preparatów, poza ogól-
ną zawartością aminokwasów, 
jest zawartość tzw. lewoskręt-
nych form tych związków, sta-
nowiących podstawowy bu-
dulec organizmów żywych. 
Ten rodzaj aminokwasów jest 
w 100% przyswajalny i wbu-

dowywany w organizm rośli-
ny.

Drugim bardzo ważnym 
czynnikiem w uprawie roślin 
ozimych jest dolistnie dokar-
mianie makro- i mikroele-
mentami. Stosuje się je w celu 
zagęszczenia soku komór-
kowego roślin przed zimą. 
Mają za zadanie dostarczyć 
roślinom wysoce przyswa-
jalny krzem w celu wysyce-
nia ściany komórkowej ro-
ślin, co podnosi dodatkowo 
zimotrwałość zbóż ozimych 
czy rzepaku ozimego. Jesien-
ne odżywianie roślin wyso-
ce przyswajalnym węglanem 
wapnia, który w przestrze-
ni międzykomórkowej ule-
ga rozkładowi na CaO i CO2 
dostarcza katalizatora w pro-
cesie fotosyntezy (dwutle-
nek węgla) oraz stabilizuje 
pH soku komórkowego. Do-
listnie jesienne dokarmia-
nie CaCO2, Si, a także inny-
mi pierwiastkami ma na celu 
uzyskanie odpowiedniego po-
kroju roślin w odpowiedniej 
dla nich fazie i zdrowotno-
ści przed zimą, tak, aby rol-
nik mógł spać spokojnie nie 
martwiąc się o to, co zastanie 
wiosną na polach. 

Krzysztof Dudziński

Coraz więcej gospodarstw zamiast czekać na to, co przyniesie zima, jesienią zabezpiecza swoje 
uprawy przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, stosując dolistne nawożenie aminokwa-
sowe oraz mikroelementowe.

aGrotechnika
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Prestartery na dobry początek

W przebiegu produkcji trzody 
chlewnej jednym z newralgicz-
nych momentów jest okres od-
sadzania prosiąt od lochy. W 
tym czasie obserwuje się gor-
sze przyrosty, a nawet spadek 
masy ciała, wzrasta wystę-
powanie zaburzeń ze strony 
przewodu pokarmowego oraz 
rośnie śmiertelność prosiąt.

QQ Przyczyną wszystkich tych 
zjawisk jest stres towarzyszący 
prosiętom przy zmianie rodza-
ju pobieranej paszy, jak również 
sam fakt oddzielenia prosięcia 
od matki oraz przeniesienie go 
w nowe środowisko. To, ile zdol-
nych do dalszego tuczu odsadzi-
my prosiąt (czyli jaki osiągniemy 
zysk), zależy przede wszystkim 
od pierwszych dni ich życia.

Mimo że w pierwszych 2 tyg. 
życia, mleko jest głównym po-
karmem prosiąt, okazuje się, 
że współczesne prosięta rosną 
szybko, a ich potrzeby pokarmo-
we są znacznie większe. Nawet 
wysoko mleczne maciory nie są 
w stanie w tym czasie zaspoko-
ić w pełni potrzeb żywieniowych 
prosiąt. Z tych względów od 5–7 
dnia życia warto przyzwyczajać 
prosięta do pobierania pasz gra-
nulowanych typu prestarter, tj. 
pasz dających możliwość roz-
woju przewodu pokarmowego.

Głównym zadaniem pierw-
szej mieszanki jest przyucze-
nie prosiąt do wczesnego po-
bierania stałej paszy. Istnieje 
bowiem sprzężenie zwrotne po-

między ilością pobranego wcze-
snego prestartera a możliwością 
efektywnego trawienia i wyko-
rzystania paszy w późniejszych 
etapach życia. Początkowo pre-
starter należy stosować w bar-
dzo małych ilościach. Prosię-
ta w tym czasie pobierają paszę, 
głównie w formie zabawy i po-
znawania otoczenia. Wyrabia 
się u nich nawyk pobierania sta-
łej paszy, przy jednoczesnym 
odciąganiu od zjadania resztek 
z koryta lochy, które dla nich są 
nieodpowiednim pożywieniem, 
wywołującym często zaburzenia 
pokarmowe.

Pierwsza pasza dla prosiąt po-
winna składać się z komponen-
tów najwyższej jakości i wyso-
ko strawnych. Najczęściej w jej 
skład wchodzi serwatka, suszo-
na siara, mleko w proszku i ich 
pochodne, które są źródłami ła-
two strawnej laktozy – głów-
nego źródła energii. Również 
skrobia poddana zabiegom hy-
drotermicznym, w postaci skrobi 
owsianej lub płatkowanej śruty 
kukurydzianej może być cennym 
składnikiem energetycznym pre-
startera. Ponieważ młode pro-
sięta nie w pełni wykorzystują 
skrobię, zalecanym jest doda-
tek preparatów enzymatycz-
nych. Obecność w paszy enzy-
mów amylolitycznych poprawia 
jej wartość energetyczną oraz 
zapobiega rozwojowi w prze-
wodzie pokarmowym bakterii 
chorobotwórczych. Brak dodat-
ków enzymatycznych sprawia, że 

częściowo rozłożone węglowo-
dany są bardzo dobrą pożywką 
dla patogennej flory bakteryjnej, 
wywołującej biegunki. Z kom-
ponentów białkowych najlepsza 
jest suszona plazma krwi oraz 
mączka rybna. Białko sojowe jest 
mniej cenne dla prosiąt. Jednak 
ze względu na to, że w niedale-
kiej przyszłości będzie stanowić 
ono główny składnik białkowy 
dla tuczników, zaleca się stoso-
wanie nieznacznych ilości śruty 
sojowej w mieszankach starter 
dla prosiąt. 

Prestarter dla prosiąt musi być 
łatwo strawny, o stosunkowo ni-
skiej zawartości włókna suro-
wego. Dawka pokarmowa musi 
być pełnowartościowa i zbilan-
sowana pod względem zawar-
tości nie tylko białka i energii, 
ale także odpowiedniego skła-
du aminokwasowego oraz za-
wartości składników mineral-
nych i witamin. Stwierdzono, że 
im większa jest strawność skład-
ników zawartych w prestarterze, 
tym chętniej jest ona pobierana 
przez prosięta. W zależności od 
intensywności wzrostu i aktual-
nej masy ciała, w mieszance dla 
prosiąt należy zapewnić od 12 do 
13,5 MJ/kg energii metabolicz-
nej oraz od 180 do 220 g białka 
ogólnego w 1 kg paszy. Ważna 
jest przy tym proporcja amino-
kwasów egzogennych. Do mie-
szanek przeznaczonych dla pro-
siąt ssących, w celu zwiększenia 
zainteresowania i zachęcenia ich 
do pobierania paszy stałej, do-

daje się substancje oraz prepa-
raty poprawiające smakowitość. 
Prosiętom smakują szczególnie 
komponenty słodkie i przyjem-
nie pachnące. Zapach: pozio-
mek, mięty, wiśniowy, wanilii 
i jabłek, oddziałując na zmysł 
węchu, pobudza apetyt i zwięk-
sza pobieranie paszy.

Coraz częściej w prestarterach 
znajdują zastosowanie prebioty-
ki – substancje, które w sposób 
naturalny oddziałują pozytyw-
nie na już obecną w układzie po-
karmowym naturalną mikroflo-
rę bakteryjną, stanowiąc dla niej 
pożywkę. One również w sposób 
mechaniczny ograniczają zasie-
dlanie błony śluzowej jelit przez 
bakterie patogenne.

W prestarterach dla prosiąt 
wykorzystywane są również zio-
ła i ekstrakty ziołowe. Wpływają 
one pozytywnie na procesy tra-
wienne, a także działają stymulu-
jąco na układ immunologiczny 
młodego zwierzęcia. Mają rów-
nież działanie antyseptyczne i 
przeciwzapalne.

Istotnym elementem żywie-
nia bardzo młodych prosiąt jest 
higiena zadawania paszy. Najle-
piej podawać paszę w godzinach 
największej aktywności prosiąt, 
tj. między 10 a 12 rano. Pierwsze 
ilości powinny być minimalne, 
np. garść na miot. W tym cza-
sie nie powinno się podawać pa-
szy częściej niż 5 razy dziennie. 
Po 3–4 dniach od momentu po-
dawania paszy prosiętom należy 
zaprzestać podawać ją na podło-
gę, a zacząć wsypywać do karmi-
dełka.

Wszystkie zabiegi jakie ho-
dowca wykonuje lub nie wyko-
nuje przy prosiętach od dnia ich 
urodzenia, składają się łącznie na 
sukces osiągany w postaci zdro-
wych i żywotnych, szybko rosną-
cych prosiąt przygotowanych do 
odsadzenia. Stosując odpowied-
ni program dokarmiania prosiąt 
prestarterem podczas laktacji, 
można prowadzić intensywny, 
a zarazem bezpieczny odchów 
10–12 prosiąt w miocie.

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

Prestarter zaleca się po raz pierwszy podawać w miejscu zabaw 
prosiąt, np. pod promiennikiem, tam gdzie prosięta przebywają 
najczęściej.

Do prestarteru 
dodawane są 

również zioła, probiotyki, 
enzymy paszowe, w tym 
fitaza poprawiająca wy-
korzystanie fosforu ze 
zbóż oraz zakwaszacze. Te 
ostatnie skutecznie chronią 
układ pokarmowy przed 
chorobami.

hodowLa
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Rozbudowa zakładów w Ronneburgu
Zaledwie ponad rok trwała 
rozbudowa zakładu produk-
cyjnego HORSCH w Ronne-
burgu. Budowa, która kosz-
towała prawie 20 mln €, 
rozpoczęła się w lipcu 2012 
roku. 

Daniel Alankiewicz

QQ Inwestycja praktycznie dwu-
krotnie zwiększyła powierzch-
nię całego zakładu. Zaplano-
wany wzrost wielkości całego 
kompleksu musiał odpowia-
dać planom przyszłego rozwo-
ju firmy.

Zakład HORSCH Indurstrie 
Technik w Ronneburgu został 
poszerzony o wielopoziomowy 

magazyn stali. Jego powierzch-
nia wynosi 3.400 m². Z równie 
dużym rozmachem została po-
większona powierzchnia pro-
dukcyjna o 5.300 m². 

W sektorze produkcji i przy-
cinania stali, zainwestowano 
w nowoczesne wycinarki pla-

zmowe i laserowe oraz w ro-
boty spawalnicze. Również 
miejsce rozchodu i przychodu 
towarów zostało dopasowane 
do nowych potrzeb firmy. Kwo-
ta, która została zainwestowa-
na, wyniosła w tym przypadku 
14 mln euro. 

W zakładzie HORSCH Ma-
schinen GmbH zainwestowa-
no w budowę nowej hali pro-
dukcyjnej o wielkości równej 
4.500 m². Tutaj powstały rów-
nież: druga linia lakiernicza 
do lakierowania proszkowego 
małych elementów, dodatko-
wa powierzchnia magazynowa 
oraz nowa hala do obrotu to-
warowego. Także plac dla nowo 
wyprodukowanych maszyn zo-
stał powiększony i może dziś 
przyjąć 400 jednostek maszy-
nowych. Poza tym powstało 
centrum załadunku maszyn z 
prawdziwego zdarzenia. Inwe-
stycja pochłonęła około 6 mln 
euro.

Jak inwestuje Europa
Według najnowszego moni-
toringu trendów w Europie, 
przeprowadzonego wiosną 
br. przez DLG, rolnicy deklaru-
ją nadal wysoki poziom inwe-
stycji, mimo niejednolitego 
rozwoju interesów w rolnic-
twie w poszczególnych kra-
jach UE.

Dr Achim Schaffner
DLG

QQ Rolnicy w Niemczech i Fran-
cji optymistycznie postrzegają 
przyszłość i planują liczne inwe-
stycje. W Polsce gotowość inwe-
stycyjna jest stabilna, natomiast 
producenci rolni w Wielkiej Bry-
tanii ograniczają obecnie swoją 
działalność inwestycyjną.

Niemieccy rolnicy oceniają 
swój obecny stan interesów tak 
dobrze, jak nigdy dotychczas i 
pozostają optymistyczni odno-
śnie rozwoju interesów na prze-
strzeni nadchodzących dwu-
nastu miesięcy. Również plany 
inwestycyjne przybierają wyraź-
nie na sile. – Skłonność niemiec-
kich rolników do inwestowania w 
porównaniu z jesienią 2012 roku 
wzrosła o osiem punktów procen-
towych do wartości 57 punktów, 
osiągając niemal swój najwyższy 
poziom z ankiety wiosennej re-
kordowego roku 2008 – oświad-
czył kierownik działu ekono-

micznego Towarzystwa DLG dr 
Achim Schaffner. Ekonomista 
DLG jest zdania, iż pozytywny 
rozwój w Niemczech wynika z 
wysokiego poziomu cen na zbo-
ża i nasiona roślin oleistych oraz 
ze spadających od jesieni 2012 
roku cen na pasze. W porówna-
niu z jesienią 2012 roku nastą-
piła też dalsza poprawa dostęp-
ności kredytów na korzystnych 
warunkach finansowania. Rol-
nicy konsekwentnie wykorzy-
stują sprzyjające warunki inwe-
stycyjne dla dalszego rozwoju 
własnych gospodarstw. Dla rol-
ników w Niemczech głównym 
celem tych inwestycji jest popra-
wa opłacalności drogą obniżenia 
kosztów jednostkowych.

Wyniki ankiety wykazały jed-
nakże, że aktualne warunki są dla 
rolników w Europie bardzo róż-
ne. Polscy rolnicy, jak ich koledzy 
z Niemiec, też odnoszą korzyści 
z aktualnego rozwoju na rynku. 
Gotowość inwestycyjna sięga 
tam 55 punktów procentowych 
i utrzymuje się stabilnie na wy-
sokim poziomie. Objęci ankie-
tą rolnicy w Polsce są na kursie 
ekspansji: głównym motywem 
inwestycji jest tutaj zwiększenie 
zdolności produkcyjnej.

Francuscy rolnicy oceniają ak-
tualny stan swych interesów jako 
stabilny, jednakże ich oczekiwa-

nia odnoście rozwoju interesów 
są mniej optymistyczne niż je-
sienią 2012 roku. Obawiają się 
strat finansowych, wynikają-
cych z dyskutowanych obecnie 
dodatkowych zobowiązań pro-
dukcyjnych w związku z wdro-
żeniem Ramowej Dyrektywy 
Wodnej UE. Dochodzi do tego 
trudna sytuacja hodowców zwie-
rząt. Jednak gotowość inwesty-
cyjna wzrosła umiarkowanie o 
dwa punkty procentowe, osiąga-
jąc obecnie 37 punktów. W ten 
sposób gotowość inwestycyjna 
we Francji wzrasta systematycz-
nie od wiosennej ankiety 2010 
roku. Francuskie gospodarstwa 
nadrabiają odkładane wcześniej 
inwestycje, rozszerzając swoje 
zdolności produkcyjne.

Rolnicy Wielkiej Brytanii, któ-
rzy stabilnie przebrnęli przez 
okres niskich cen w latach 
2008/2009, znajdują się obecnie 
w trudnej sytuacji. Odbija się to 
wyraźnie na ich ocenie stanu in-
teresów i na oczekiwaniach wo-
bec ich rozwoju w przyszłości: 
Zarówno ocena aktualnego sta-
nu interesów, jak i oczekiwania 
wobec ich rozwoju w przyszłości 
uległy ochłodzeniu. Gotowość 
inwestycyjna spadła dramatycz-
nie z 40 punktów procentowych 
w jesieni 2012 na 25 punktów 
obecnie. Powodów należy upa-

trywać między innymi w złych 
wynikach zbiorów w roku 2012, 
dotyczących zarówno ilości, jak 
i jakości plonów a także w złych 
warunkach siewu jesienią 2012 
roku. Również hodowcy zwie-
rząt są pod presją konieczności 
dokupywania znacznych ilości 
pasz oraz wysokich kosztów pa-
szowych. Dla rolników Wielkiej 
Brytanii najważniejszym zada-
niem jest zapewnienie wypłacal-
ności, co pozostawia niewielkie 
pole manewru w zakresie inwe-
stowania.

Niemieccy rolnicy zamierzają 
47 procent planowanych przez 
siebie inwestycji ulokować w go-
spodarce zagranicznej. W po-
równaniu z jesienną ankietą 
oznacza to wzrost o 4 procenty. 
Gospodarkę krajową mają zasi-
lić 42 procenty planowanych in-
westycji (tyle samo jak w ankie-
cie z jesieni 2012 r.). 11 procent 
inwestycji ma wpłynąć do sekto-
ra bioenergii, co stanowi spadek 
o 4 procent w porównaniu z je-
sienią 2012 r.

Monitoring trendów w Euro-
pie został przeprowadzony przez 
DLG wspólnie z Instytutem Ba-
dania Rynku „Kleffmann Group”. 
Ankietą było objętych łącznie 
2.350 niemieckich, francuskich, 
angielskich i polskich rolników.

Rozbudowa zakładów w Ronneburgu to najnowsza inwestycja 
firmy HORSCH.

inwestycje
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Zwiększenie wydajności – Roll-Belt™ 
New Holland
Całkiem nowe prasy do formowania bel w kształcie okrągłym 
o zmiennej komorze Roll-Belt™ marki New Holland zastępu-
ją serię BR7000 i zapewniają zwiększenie wydajności nawet 
o 20% w porównaniu do tej gamy. 

QQ Dostępne w wariantach o 
średnicy bel wynoszącej 1,5 
i 1,8 metra, staną się domyśl-
nym wyborem w przypadku 
dużych gospodarstw specjali-
zujących się w hodowli inwen-
tarza żywego oraz prac związa-
nych z uprawą i zbiorem pasz, 
siana oraz słomy.

Nowy mechanizm podbierający i 
podający 
Mechanizm zbierający został 
zaprojektowany całkiem od 
nowa, aby zwiększyć wydaj-
ność zbioru pasz nawet o 20%. 
Standardowy mechanizm 
zbierający z listwą 4-zębową 
idealnie nadaje się do słomy. 
Przeznaczony do eksploata-
cji w trudnych warunkach 
5-zębowy mechanizm ze 
wzmocnionymi zębami 
amortyzowanymi gumą, 
które charakteryzują się o 10% 
większą sztywnością boczną 
oraz pięciokrotnie dłuższą 
trwałością, zapewnia wydaj-
ność zbierania na trudnych, 
nierównych i kamienistych 
terenach, co uczyni je domyśl-
nym wyborem w przypadku 
prac związanych ze zbiorem 
pasz roślinnych.

Składane kółka samonastaw-
ne czynią przejście z konfigu-
racji transportowej na polową 
jeszcze prostszym. Kółka prze-
suwają się i można je zabloko-
wać w pozycji transportowej 
bez konieczności ich demon-
towania.

Opcje wirnika SuperFeed™ i CropCut-
ter™

W celu zwiększenia elastycz-
ności formowania bel teraz 
użytkownicy mają do wybo-
ru standardowy wirnik Super-
Feed™ opracowany przez firmę 
New Holland ze słynnymi pal-
cami w kształcie litery „W”, któ-
rego średnica wynosząca 455 
mm zapewnia dużą przepusto-
wość w przypadku wszystkich 
zbiorów oraz wariant Crop-
Cutter gwarantujący bele o 
największej gęstości, z 15 wbu-
dowanymi nożami zapewniają-
cymi maksymalną efektywność 
rozdrabniania.

Technologia DropFloor
W napiętych okresach zbio-

rów i belowania konieczność 
zatrzymywania się w celu od-
blokowania zatkanych pras to 
utrata cennych sekund. W wy-

niku obszernych konsultacji 
z rolnikami fir-

ma New 

Holland wprowadziła funk-
cję „DropFloor”. Obsługiwana 
z wygodnego wnętrza kabiny, 
stanowi wyjątkowo praktycz-
ne rozwiązanie: gdy duże por-
cje zbieranego materiału zablo-
kują wirnik, podłoga po prostu 
się obniża, zapewniając dodat-
kową przestrzeń w strefie po-
dawania, dzięki czemu formo-
wanie bel jest nadal możliwe.

Bezszwowe szerokie pasy
Prasa do formowania bel 

Roll-Belt posiada cztery pasy 
o szerokości 273 cm, zapobie-
gające kosztownym stratom, 
jak również charakteryzuje się 
udoskonalonym prowadze-
niem. Większa stabilność pasa 
zapewnia szerszą powierzch-
nię kontaktu z plonem, co 
przekłada się na lepszą nie-
zawodność i formowanie bel. 
Skonstruowane przy zastoso-
waniu wyjątkowo nowocze-
snej technologii pasy są o wiele 
mocniejsze, gdyż nie posiada-
ją połączeń. Eliminuje to roz-
ciąganie i zapewnia formowa-
nie jednorodnych bel.

Podwójny system hydrauliczny 
zagęszczania materiału

Dodanie drugiego cylin-
dra hydraulicznego pozwoli-
ło zwiększyć gęstość bel nawet 
o 5% w porównaniu do serii 
BR7000. System posiadający 
cylinder gęstości po dowolnej 
stronie komory zapewnia lep-
szą kontrolę gęstości, co ideal-
nie się sprawdza w przypadku 
wszelkich prac, gdyż jedno-
rodnie zagęszczone bele po-
prawiają fermentację, a tym 
samym walory odżywcze plo-
nów przeznaczonych na pasze.

Większa elastyczność i wydajność 
owijania siatką i sznurkiem

Istnieje możliwość wybo-
ru pomiędzy systemem 
zawijania w sam sznu-
rek, samą siatkę oraz 
systemem łączonym w 
zależności od indywi-

dualnych potrzeb. System roz-
mieszczania sznurka został za-
projektowany od nowa i teraz 
zastosowano w nim udoskona-
loną, środkową rurkę obroto-
wą z podwójnym sznurkiem, co 
zapewnia stały wzór owijania, 
pozwalający zachować kształt 
beli nawet podczas intensyw-
nego przemieszczania. 

Kompatybilność z magistralą ISOBUS
Prasa do belowania Roll-

-Belt jest całkowicie kompa-
tybilna z magistralą ISOBUS, 
co umożliwia kontrolę za po-
mocą pojedynczego monito-
ra. Oznacza to, że właściciele 
maszyny mają do wyboru ob-
szerny kolorowy ekran dotyko-
wy IntelliView IV lub dotych-
czasowy monitor używany w 
ciągniku. Zaawansowany mo-
nitor Bale Command™ Plus II 
jest standardowym wyposaże-
niem i umożliwia operatorom 
kontrolowanie nawet czterech 
wzorów owijania oraz zapa-
miętanie nawet 20 indywidual-
nych rejestrów licznika bel, co 
stanowi idealne rozwiązanie w 
przypadku pracowników i pod-
wykonawców.

Stylizacja poprawia sprawność i 
bezpieczeństwo

Podczas projektowania 
pras do belowania Roll-Belt 
szczególny nacisk położono 
na bezpieczeństwo operato-
ra. Charakterystyczne, jedno-
częściowe, samonośne osłony 
boczne otwierają się szeroko, 
aby ułatwić konserwację i moż-
na je otworzyć tylko przy po-
mocy specjalnego narzędzia, 
co zapobiega przypadkowemu 
otwarciu podczas pracy. Wy-
łącznik bezpieczeństwa znaj-
dujący się na belce zaczepowej 
umożliwia operatorom odcię-
cie prasy od zasilania elektrycz-
nego, zapewniając w razie po-
trzeby jej całkowite wyłączenie.

Źródło: New Holland

Mechanizacja
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O gospodarowaniu nieruchomościami 
Skarbu Państwa

Zbywanie wszystkich nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa następować ma w drodze 
przetargu ograniczonego – zakłada 
poselski projekt nowelizacji usta-
wy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami Skarbu Państwa. Wyjątkiem 
od tej zasady będzie sprzedaż w try-
bie pierwszeństwa w nabyciu (m.in. 
były właściciel nieruchomości, dzier-
żawca) oraz na rzecz najemców loka-
li mieszkalnych. 

QQ Poselski projekt nowelizacji przepi-
sów o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami Skarbu Państwa ma zapobiec 
przypadkom nabywania nieruchomo-
ści sprzedawanych przez Agencję Nie-
ruchomości Rolnych (ANR) przez tzw. 
„osoby podstawione”.

Częste są bowiem przypadki, gdy w 
ramach przetargu ograniczonego skie-
rowanego do rolników finalnym na-
bywcą gruntów rolnych staje się osoba 
niespełniająca kryteriów przetargo-
wych. 

Ograniczenie spekulacji ziemią 
W ostatnich dwóch latach liczba 

przetargów ograniczonych systema-
tycznie rośnie. Równolegle zwiększyła 
się zatem skala sprzedaży ziemi rolnej 
„na słupa”. Problem ten najbardziej jest 
widoczny na Pomorzu, gdzie w prze-
szłości były wielkie PGR-y i gdzie ANR 
organizowała najwięcej takich przetar-
gów.

Celem ustawy jest ograniczenie spe-
kulacji ziemią nabywaną z zasobów 
ANR. Zgodnie z projektowanym prze-
pisem w przetargach ograniczonych na 

powiększenie albo utworzenie gospo-
darstwa rodzinnego nie będzie mogła 
wziąć udziału osoba, która kiedykol-
wiek nabyła z Zasobu nieruchomo-
ści o łącznej powierzchni co najmniej 
300 ha użytków rolnych. W przypad-
ku, gdy osoba przystępująca do prze-
targu ograniczonego zbyła nabytą z Za-
sobu nieruchomość, jej powierzchnia 
będzie wliczana do powierzchni po-
siadanego przez nią gospodarstwa ro-
dzinnego. Regulacja te nie będzie mieć 

zastosowania, gdy nabyte z Zasobu nie-
ruchomości zostały zbyte w celu reali-
zacji celu publicznego. Z tego wymogu 
zwolnione zostaną również osoby mło-
de, które nie ukończyły 40 roku życia. 

Kolejnym instrumentem mającym 
ograniczyć spekulację ziemię mają być 
sankcje finansowe za niedotrzymanie 
warunków umowy z ANR. Zgodnie z 
projektem ustawy, nieruchomości na-
byte z Zasobu nie będą mogły zostać 
zbyte przed upływem 10 lat od dnia za-
warcia umowy sprzedaży. Wcześniejsze 
zbycie nieruchomości lub obciążenie 
jej hipoteką będzie możliwe jedynie za 
pisemną zgodą Agencji w przypadku, 
gdy przemawiają za tym ważne wzglę-
dy gospodarcze, społeczne lub losowe. 
Minister właściwy do spraw rozwo-
ju wsi określi w drodze rozporządze-
nia warunki i tryb udzielania pisem-
nej zgody na dokonanie powyższych 

czynności. W przypadku, gdy nabyw-
cy zbędą nieruchomość lub obciążą ją 
hipoteką bez zgody Agencji, będą zo-
bowiązani do zapłaty na rzecz Agencji 
40% ceny sprzedaży, a Agencji będzie 
przysługiwało prawo odkupu tej nieru-
chomości. 

Nowa regulacja zakłada dodatkowo, 
że na uzasadniony względami gospo-
darczymi wniosek właściwej miejscowo 
izby rolniczej, ANR może przeprowa-
dzić przetarg ofert pisemnych (konkurs 
ofert), w którym mogą uczestniczyć 
wyłącznie rolnicy. Kryteriami wyboru 
oferty poza oferowaną ceną mogą być 
w szczególności: powierzchnia gospo-
darstwa oferenta oraz odległość jego 
gospodarstwa od położenia sprzeda-
wanej nieruchomości Zasobu. Pro-
jekt nowelizacji ustawy czeka jeszcze 
cała droga legislacyjna w Sejmie, bę-
dzie również przedmiotem uzgodnień 
z Ministerstwem Rolnictwa i ANR.

Memorandum na zakup ziemi przez obcokra-
jowców wygaśnie w 2016 roku

2013 to ostatni rok funkcjonowa-
nia kredytów preferencyjnych na za-
kup ziemi rolnej. W 2009 roku Unia 
Europejska zgodziła się na przedłuże-
nie obowiązujących w Polsce dopłat do 
kredytów na zakup ziemi przez rolni-
ków. Kredyt preferencyjny z dopłatami 
ARiMR do oprocentowania może sta-
nowić od 70–90% planowanych wydat-
ków w ramach inwestycji.

Kolejną ważną datą jest 1 maja 2016 
roku. Wtedy minie 12-letni okres 
ochronny na swobodny obrót ziemią 
rolną w Polsce, wynegocjowany przez 
Polskę przed wejściem do Unii Euro-
pejskiej. Obecnie nabycie gruntów 
rolnych przez cudzoziemców wyma-
ga zezwolenia. Zezwolenie jest wy-
dawane w drodze decyzji administra-
cyjnej, przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu 
nie wniesie Minister Rolnictwa. Nale-
ży zaznaczyć, że Polska nie jest jedy-
nym państwem członkowskim UE, w 
którym swoboda obrotu gruntami rol-
nymi podlega pewnym ograniczeniom. 
Ograniczenia takie występują również 
w wielu pozostałych państwach człon-
kowskich UE.

Michał Marciniak
ekspert ds. funduszy europej-
skich, prawnik

Kraj/Lata 2008 2009 2010 2011
Belgia 29824 25000 23700 29400
Dania 26440 26850 23320 23350
Francja 5170 5090 5230 5430
Hiszpania 10947 11000 10465 10003
Holandia 40196 47000 48000 48328
Niemcy ogółem 9955 10908 11854 13493
Niemcy - stare landy 17175 17960 18719 20503
Niemcy - nowe landy (NRD) 4973 5943 7450 8838
Polska - rynek prywatny 4379 3945 4515 4855
Polska - rynek z udziałem ANR 3566 3451 3825 4166

Każdy nabywca nieruchomo-
ści Zasobu przed zawarciem 

umowy sprzedaży będzie zobowiązany 
do złożenia oświadczenia o pochodze-
niu środków na zakup nieruchomości, 
oraz że nie zawarł umowy przedwstęp-
nej na sprzedaż tej nieruchomości. 

prawo
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Michał Marciniak
ekspert ds. funduszy europej-
skich, prawnik

Oświadczenie gwarancyjne 
powinno być sformułowane w 

języku polskim, w sposób zrozumiały i 
nie wprowadzający w błąd.

Obowiązki gwarancyjne sprzedawcy

Zakup bez gwarancji przypomina bar-
dziej prywatny zakup używanego cią-
gnika. Profesjonalny sprzęt powinien 
nie tylko posiadać gwarancję, której 
producent udziela na określony czas. 
Solidne firmy dając gwarancję stanowią 
zaplecze dla użytkowania sprzętu wów-
czas, gdy mimo właściwego użytkowa-
nia uległ zbyt szybko usterce.

QQ Gwarancja (gwarancja jakości) jest dobro-
wolnym świadczeniem oferowanym przez 
producenta. W prawie cywilnym gwarancja 
odnosi się do gwarancji jakości rzeczy sprze-
danej. Gwarancja jest zatem dodatkowym, 
poza umową, zobowiązaniem pisemnym 
gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub 
wymiany towaru na niewadliwy. Gwarancja 
zatem nie może być dorozumiana. Musi zo-
stać udzielona przez gwaranta (sprzedawcę). 
Niekiedy trzeba za nią dodatkowo zapłacić.

Podstawową funkcją gwarancji jest 
ochrona kupującego przed konsekwen-
cjami wadliwego działania przedmiotu 
objętego gwarancją. Jest ona uregulowa-
na wśród przepisów Kodeksu cywilnego 
o umowie sprzedaży (art. 577–582) i do 
tych umów będzie się odnosić. Upraw-
nienia z gwarancji sankcjonują możliwość 
żądania przez nabywcę, by zbywca przy-
wrócił rzecz do należytego stanu na swój 
koszt (tzn. dokonał naprawy albo wymienił 
rzecz) bądź nawet możliwością odstąpie-
nia od umowy. Dokument gwarancji jest 
zatem podstawowym dokumentem okre-
ślającym warunki i zasady dokonania ser-
wisu. Dokonując wyboru ciągnika należy 
kierować się zatem nie tylko ceną. Istot-
nym elementem jest również, czy firma 
posiada własną sieć serwisową. Regularne 
przeglądy w autoryzowanej stacji obsługi 
(ASO) są również często warunkiem utrzy-
mania gwarancji na zakupiony ciągnik.

Dokument gwarancji 
Gwarancja jakości chroni konsumenta tyl-

ko wtedy, gdy gwarant tej ochrony udzielił 
– wszystkie uprawnienia i tryb ich realizacji 
określa karta gwarancyjna lub też formularz 
przekazywany kupującemu zatytułowany np. 
„Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialno-
ści”. Zgodnie z przepisami i orzecznictwem 
sądów cywilnych, nie ma przeszkód do uzna-
nia faktury zawierającej klauzulę o udzieleniu 
gwarancji za dokument gwarancyjny w rozu-

mieniu art. 577 § 1 KC. Przepis ten, ani żaden 
inny przepis KC nie przewiduje bowiem wy-
magania innej, szczególnej formy takiego do-
kumentu. Nie musi mieć on również formy 
odrębnego dokumentu. Udzielenie gwaran-
cji może nastąpić także przez oświadczenie 
gwaranta złożone na fakturze VAT.

Istotna jest treść dokumentu gwarancji. 
Należy pamiętać, że oświadczenie gwaran-
cyjne powinno być sformułowane w języku 
polskim, w sposób zrozumiały i nie wprowa-
dzający w błąd. Gwarancja powinna określać 
terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. 
Kolejnym elementem istotnym dokumen-
tu gwarancji będzie stwierdzenie, że gwa-
rancja na sprzedany towar konsumpcyjny 
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z nie-
zgodności towaru z umową. Spotykanym 
zastrzeżeniem jest również wymóg, że gwa-
rancja obowiązywać będzie wyłącznie jeśli 
produkt nabywany jest od oficjalnego przed-
stawiciela. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, na-
leży w pierwszej kolejności poprosić dealera 
(sprzedawcę), żeby wszystko wyjaśnił.

Termin gwarancji
Zgodnie z art. 577 § 2 KC, jeżeli w gwa-

rancji nie zastrzeżono innego terminu, ter-
min wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy 
rzecz została kupującemu wydana. Gwa-
rant (czyli sprzedający rzecz) zobowiązany 
będzie do usunięcia wad lub dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad jeśli wady ujawnią 
się w terminie trwania gwarancji. W przy-
padku dokonywania naprawy przez gwa-
ranta termin gwarancji ulega przedłuże-
niu o czas, w ciągu którego konsument nie 
mógł korzystać z rzeczy. Termin gwaran-
cji biegnie na nowo, gdy gwarant wymie-
nia rzecz na nową wolną od wad lub do-

konuje istotnych napraw. Jeśli natomiast 
gwarant wymienił część rzeczy (podze-
społów), wówczas gwarancja biegnie na 
nowo w stosunku do tej nowej części. W 
takim przypadku okres gwarancyjny do-
tyczący całej rzeczy może być krótszy niż 
w stosunku do wymienionego podzespołu. 

Dowód zgłoszenia awarii
Warunki udzielonej gwarancji mogą od-

biegać od regulacji kodeksowej. Należy za-
tem zbadać dokument gwarancji pod ką-
tem uprawnień kupującego w przypadku 
wystąpienia usterek, wad sprzętu. Jednym 
z tym warunków jest termin na zgłoszenie 
awarii (wady). Należy zatem ustalić wcze-
śniej w takim terminie, formie (np. na od-
powiednim formularzu) oraz gdzie (np. w 
punkcie sprzedaży) należy zgłosić wystą-
pienie wady. Istotnym dokumentem po-
trzebnym na wypadek sporu ze sprze-
dawcą będzie dowód zgłoszenia awarii. 
Należy zatem zrobić kopię tego dokumen-
tu i przechowywać go do momentu roz-
patrzenia zgłoszenia gwarancyjnego na 
naszą korzyść. Jeśli okaże się, że postano-
wienia karty gwarancyjnej nie są korzyst-
ne, to zgodnie z art. 579 KC konsument 
może korzystać z uprawnień przysługują-
cych mu z tytułu rękojmi.

Dokonując wyboru ciągnika należy kierować się nie tylko ceną. Istotnym elementem jest 
czy firma posiada własną sieć serwisową.

prawo
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Sytuacja na rynku zbóż

Podczas spotkania członków 
Izby Zbożowo-Paszowej w 
końcu września, Michał Kole-
śnikow szef wydziału ds. ana-
liz sektorowych, ekspert ds. 
analiz rynków rolnych Banku 
Gospodarki Żywnościowej, 
przedstawił sytuację na mię-
dzynarodowym i polskim ryn-
ku zbóż wraz z prognozami.

Przegląd sytuacji na rynku zbóż
Wśród długoterminowych 

zmian występujących na ryn-
ku surowców rolnych można 
zauważyć, że w ośmiu z trzy-
nastu ostatnich sezonów świa-
towy popyt na zboża był wyż-
szy niż produkcja. Prowadziło 
to do systematycznego zmniej-
szania się ich zapasów. Jedno-
cześnie mamy obecnie do czy-
nienia ze zmieniającymi się i 
przeciętnie wysokimi cena-
mi surowców rolnych. Mimo 
spadków cen w czasie zbiorów, 
ceny surowców nadal będą wy-
sokie. Nie ma jednak powodów, 

by w przypadku zbóż były re-
kordowo wysokie jak w ubie-
głym roku

Wśród najważniejszych czyn-
ników wpływających na po-
pyt na rynku surowców rol-
nych można wymienić wzrost 
zamożności społeczeństw w 
krajach rozwijających się i w 
mniejszym stopniu rosnące 
spożycie żywności pochodze-
nia zwierzęcego. W znacznie 
mniejszym stopniu na popyt 
rzutuje rosnące zużycie surow-
ców rolnych na cele nieżywno-
ściowe oraz zmiany na rynkach 
finansowych i giełdach towaro-
wych.

Z kolei do czynników poda-
żowych w pierwszym rzędzie 
trzeba zaliczyć malejące zapasy 
zbóż i roślin oleistych, w mniej-
szym stopniu wysokie ceny su-
rowców energetycznych, zmia-
ny klimatu oraz duże znaczenie 
niestabilnych regionów (np. 
państw Basenu Morza Czar-
nego) w zapewnieniu podaży. 
Zdecydowanie mniejszy niż 
kilka lat temu wpływ na podaż 
mają: wolny wzrost produk-
tywności rolnictwa i zmiany w 
polityce wsparcia rolnictwa.

W poprzednim sezonie Rosja 
mimo słabych zbiorów zbóż po 
raz pierwszy nie wprowadziła 
ograniczeń eksportowych. Tym 
samym wyraziła zgodę na bar-
dzo szybki wzrost cen na wła-
snym rynku. Takie posunięcia 
sprawiają, że sytuacja na świa-
towym rynku staje się bardziej 
przewidywalna, a jej zmien-
ność mniejsza.

Jednym z czynników zmniej-
szających spadki cen surowców 
rolnych są wysokie ceny ropy.

W dłuższym okresie nadal ni-
ski jest poziom zapasów zbóż. 
Poziom zapasów z poprzednie-
go sezonu może wystarczyć na 
konsumpcję przez 1/5 roku.

Prognozy bilansu i produkcji
Według prognozy Między-

narodowej Rady Zbożowej 
(IGC) z końca sierpnia, świa-
towa produkcja pszenicy w se-
zonie 2013/2014 wyniesie 691 
mln ton, czyli o 5,7 proc. wię-
cej niż w poprzednim sezonie, 
zużycie wzrośnie o 2,2 proc. do 
688 mln ton, a zapasy końcowe 
o 4,2 proc. do 50 mln ton.

Jeszcze bardziej optymi-
styczne są inne prognozy. W 

ostatnich miesiącach znacznie 
zwiększono w nich przewidy-
wane zbiory pszenicy.

Firma Talage przygotowują-
ca raporty Strategie Grains w 
swoich prognozach na sezon 
2013/2014 z sierpnia mówiła 
o produkcji światowej w wyso-
kości 680 mln t, a miesiąc póź-
niej już o 688 mln ton, czyli o 8 
proc. więcej niż przed rokiem. 
Raport Międzynarodowej Rady 
Zbożowej z lipca zakładał pro-
dukcję na poziomie 683 mln 
ton, a raport z końca sierp-
nia już 691 mln ton, czyli o 5,7 
proc. więcej niż przed rokiem. 
Opracowanie ministerstwa rol-
nictwa USA z lipca mówi o 698 
mln ton pszenicy, a z września 
już o produkcji rzędu 709 mln 
ton, czyli o 8,2 proc. większej 
niż w ubiegłym sezonie. 

Optymistyczna jest rów-
nież prognoza FAO w stosun-
ku do danych z lipca zakłada-
jących produkcję 704 mln ton 
pszenicy, w prognozie wrze-
śniowej szacunek ten podwyż-
szono do 710 mln ton, czyli o 
7,6 proc. więcej niż w sezonie 
2012/2013.

dokończenie na s. 15

Dr Jacek Kościański

Według wrześniowego raportu Talage, szacunki zbiorów pszenicy w Polsce w 2013 r. wynoszą 9,39 mln ton wobec 8,72 mln ton  
w 2012 r. – o 7,7 proc. więcej.
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dokończenie ze s. 14
Według Międzynarodowej 

Rady Zbożowej, bilans kukury-
dzy na sezon 2013/2014 prze-
widuje światową produkcję na 
poziomie 945 mln ton, czyli o 
9,9 mln ton więcej niż przed 
rokiem. Zużycie prognozowa-
ne jest na 917 mln ton, czyli o 
5,4 proc. większe niż w sezonie 
2012/2013. Oczekiwany jest 
także wzrost zapasów końco-
wych kukurydzy o 23,6 proc. 
do 150 mln ton. 

Mniej optymistyczne są ko-
lejne prognozy dotyczące pro-
dukcji kukurydzy.

Wprawdzie prognoza Mię-
dzynarodowej Rady Zbożowej 
z czerwca zakładała świato-
wą produkcję na poziomie 939 
mln ton, a w sierpniu podwyż-
szono ją do 945 mln ton, czyli 
o 9,9 mln ton więcej niż w se-
zonie 2012/2013, to pozostałe 
prognozy stopniowo obniżały 
szacunki światowej produkcji 
kukurydzy.

Talage w czerwcu mówiła 
o 943 mln ton, a we wrześniu 
obniżyła prognozę do 929 mln 
ton , czyli o 8, 1 proc. więcej niż 
przed rokiem.

Podobnie ministerstwo rol-
nictwa USA w czerwcu pro-

gnozowało światową produkcję 
kukurydzy na 963 mln ton, a 
we wrześniu obniżyło ją do 957 
mln ton, czyli o 11,2 proc. wię-
cej niż w sezonie 2012/2013.

Prognozy Talage z września 
dotyczące produkcji pszenicy 
w UE mówią o wzroście pra-
wie we wszystkich krajach, 
przy czym największy wzrost 
oczekiwany jest w Niemczech, 
Rumunii i Hiszpanii. Mniejsze 
zbiory spodziewane są w Wiel-
kiej Brytanii. W Niemczech 
produkcja ma wynieść 24,70 
mln ton wobec 22,35 mln ton 
w poprzednim sezonie, w Cze-
chach 4,48 mln ton wobec 3,43 
mln ton przed rokiem, na Sło-
wacji 1,62 mln ton wobec 1,25 
mln ton w 2012 r. i na Wę-
grzech 4,97 mln ton wobec 3,93 
mln ton w 2012 r.

Przeciętne prognozowane 
plony wynoszą 5,82t/ha, czyli 
o 7,2 proc. więcej niż w 2012 r.

Produkcja pszenicy w UE ma 
wynieść 135,5 mln ton, czyli o 
10,9 proc. więcej niż w 2012 r., 
zużycie w sezonie 2013/2014 
ma być wyższe o 1 proc. niż w 
poprzednim sezonie i wynieść 
114,7 mln ton, wzrosnąć mają 
też zapasy końcowe do 12,9 
mln ton, czyli o 16,2 proc.

W sezonie 2013/2014 Tala-
ge oczekuje w UE też wzrostu 
produkcji kukurydzy do 64 
mln ton, czyli o 10,9 proc., jej 
zużycia do 71,0 mln ton, czy-
li o 1,9 proc. w porównaniu 
do sezonu 2012/2013. Prze-
widywany jest także 25 proc. 
wzrost importu, który ma wy-
nieść 7,2 mln ton. W porów-
naniu z sezonem 2012/2013 
zapasy końcowe kukurydzy w 
UE powinny wzrosnąć o 4,2 
proc. do 5,0 mln ton.

Produkcja kukurydzy ma 
wynieść: w Czechach 0,96 mln 
ton, na Słowacji 1,25 mln ton, 
na Węgrzech 5,78 mln ton i w 
Niemczech 4,75 mln ton.

Sytuacja w Polsce
W sezonie 2012/2013 psze-

nica była przeciętnie o 10–20 
proc. droższa niż kukurydza. 
Utrzymujące się nadal wyso-
kie ceny kukurydzy wynikają z 
faktu, że zarówno poziom zbio-
rów kukurydzy w tym roku, jak 
i jej jakość nie są do końca wia-
dome.

Według wrześniowego ra-
portu Talage, szacunki zbio-
rów pszenicy w Polsce w 2013 
r. wynoszą 9,39 mln ton wobec 
8,72 mln ton w 2012 r. – o 7,7 
proc. więcej.

Powierzchnia uprawy to 2,16 
mln ha wobec 2,8 mln ha w 
2012 r., czyli o 3,8 proc. więcej.

Średnie plony to 4,35 t/ha 
wobec 4,20 t/ha w 2012 r., czy-
li o 3,6 proc. więcej.

Przewidywana w raporcie 
Strategie Grains produkcja ku-
kurydzy w Polsce to 3,56 mln 
ton wobec 4,00 mln ton w 2012 
r., czyli o 7,5 proc. mniej, po-
wierzchnia uprawy szacowa-
na jest na 0,52 mln ha wobec 
0,54 mln ha w 2012 r., czyli o 
3,7 proc. mniej.

Spodziewane plony to 6,89 t/
ha wobec 7,35 t/ha, czyli o 2,5 
proc. mniej.

Projekt SUSTAINGAS
Projekt SUSTAINGAS, wdra-
żany w ramach programu In-
teligentna Energia – Europa, 
koncentruje się na wspiera-
niu produkcji biogazu w go-
spodarstwach ekologicz-
nych. Czas trwania projektu 
to maj 2012 – maj 2015.

QQ Adresatami projektu są go-
spodarstwa ekologiczne, sto-
warzyszenia producentów eko-
logicznych, ośrodki doradztwa 
rolniczego, organizacje poza-
rządowe oraz wszelkie inne 
podmioty działające na rzecz 
wspierania rozwoju biogazowi 
rolniczych w Polsce.

Przegląd wyników ekono-
micznych gospodarstw eko-
logicznych przeprowadzony 
przez analityków rynku po-
twierdza, że plony z upraw 
ekologicznych są wyższe tam, 
gdzie zastosowano produkcję 

biogazu. Poważnym wyzwa-
niem jest natomiast stosunek 
kosztów substratu (biomasy) 
do ceny sprzedawanej energii. 
Rozwiązaniem tej kwestii, jak 
uważa zespół SUSTAINGAS, 
jest współpraca między rolni-
kami mająca na celu zapewnie-
nie dostawy biomasy oraz na-
wozu ekologicznego po niższej 
cenie. Tak powstał projekt SU-
STAINGAS.

Bezpłatne szkolenia są do-
stępne dla rolników ekologicz-
nych i ich przedstawicieli, sto-
warzyszeń oraz konsultantów 
biogazowych, przedsiębiorstw 
energetycznych związanych z 
„zieloną” energią oraz zaintere-
sowanych konsumentów. Szko-
lenia odbędą się we wszystkich 
sześciu krajach projektu (Buł-
garia, Dania, Wielka Brytania, 
Niemcy, Polska, Hiszpania) w 
językach narodowych od wrze-

śnia 2013 do lutego 2014 roku. 
W Polsce seminarium szkole-
niowe on-line, poświęcone te-
matyce produkcji biogazu w 
gospodarstwach ekologicz-

nych, odbędzie się 6 listopa-
da br., a warsztaty zaplanowa-
no w pierwszej połowie lutego 
2014 r.

(EG)

Wytrzymała i przystosowana do obsługi biomasy technologia 
jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu w produkcji 
biogazu ekologicznego.

W ostatnich 
miesiącach miał 

miejsce bardzo duży spadek 
cen kukurydzy na rynkach 
światowych, znacznie 
szybszy niż cen pszenicy. O 
ile przez kilka sezonów ku-
kurydza była bardzo droga 
w stosunku do pszenicy, to 
obecnie te relacje wyrów-
nują się.
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Gorszy rok dla kukurydzy

Rekordowe ubiegłoroczne 
zbiory kukurydzy nie po-
wtórzą się w tym roku. Mimo 
wzrostu powierzchni, upra-
wy ziarna będzie mniej. Sy-
tuacja na międzynarodo-
wym rynku nie pozwoli też 
na wyeksportowanie 1,5 
mln ton kukurydzy tak jak w 
2012 r. Ceny ziarna i kukury-
dzy mokrej są znacznie niż-
sze niż przed rokiem, a stan 
plantacji w wielu miejscach 
jest zły i zbiory nie zawsze 
zapewnią opłacalność pro-
dukcji.

Sytuacja na rynku światowym
Według mgr Wiesława Ło-

paciuka z Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej PIB, światowa pro-
dukcja kukurydzy w porówna-
niu z 2012 r. zwiększy się o 9 
proc. do 943 mln ton. Mniej o 
12 proc. będzie kukurydzy w 
Ameryce Południowej. Zbiory 
w Argentynie zmniejszą się o 
5 mln ton – do 25 mln ton, a w 
Brazylii z 81,5 mln ton w 2012 
r. do 71 mln ton w br. Wzrosła 
natomiast o 25 proc. (do 390 
mln) ton produkcja kukury-
dzy w Ameryce Północnej, w 
tym w USA o 28 proc. – do 350 
mln ton.

W Europie tegoroczna pro-
dukcja kukurydzy będzie 
większa o 14 proc., a w Unii 
Europejskiej o 15 proc. Do-
tyczy to w szczególności Wę-
gier, Rumunii i Słowacji, gdzie 
w 2012 r. warunki pogodowe 
sprawiły, że zbiory były wyjąt-
kowo niskie. W tym roku zbio-
ry w Rumunii były o 80 proc. 
większe niż w ub.r. Wschod-
ni sąsiedzi Polski zbiorą o 
1/4–1/3 więcej kukurydzy 
niż przed rokiem. We Francji 
zbiory tegoroczne są porów-
nywalne z ubiegłorocznymi, 
a w Niemczech są niższe o 13 
proc.

Ceny ziarna kukurydzy w 
Polsce wynoszą od 630 do 680 

zł/t i są niższe tylko od cen 
pszenicy. W końcu września 
cena kukurydzy w UE była 
najwyższa w Belgii – wyno-
siła 291 euro/t, w Niemczech 
kosztowała 201 euro/t, Pol-
sce 176 euro/t, w Czechach 
– 160 euro/t, a na Węgrzech 
139 euro/t. W związku z duży-
mi zbiorami kukurydzy, cena 
jej powinna spadać. 

– W tym roku siewy zbóż 
były opóźnione, co wpłynęło 

na zwiększenie areału zasie-
wu kukurydzy. W 2012 r. na 
skutek słabych zbiorów kuku-
rydzy w niemal całej Europie, 
Polska przy bardzo dobrych 
zbiorach wyeksportowała do 
krajów Europy Zachodniej 1,5 
mln ton kukurydzy. W tym 
roku nie można już jednak li-
czyć na tak wysoki popyt eks-
portowy – ocenia mgr Wiesław 
Łopaciuk.

Powierzchnia podobna, zbiory 
mniejsze

Według GUS, powierzch-
nia uprawy kukurydzy w Pol-
sce przewidzianej do zbioru 
na ziarno w 2013 r. wynosi ok. 
613,0 tys. ha, tj. o 12,7 proc. 
więcej niż w roku ubiegłym i 
o 105,7 proc. więcej niż wyno-
si średnia powierzchnia z lat 
2006–2010. 

Średnie plony kukurydzy 
uprawianej na ziarno szaco-
wane są w tym roku na 6,37 t/
ha, czyli o 13,3 proc. mniej niż 
w roku ubiegłym, natomiast o 
11,4 proc. więcej od średniego 

plonu z lat 2006–2010, a zbio-
ry na 3,9 mln t, tj. o 2,3 proc. 
mniej niż w 2012 r. i o 129,0 
proc. więcej niż średnia z lat 
2006–2010. 

Ceny będą spadać
Jak mówi Eugeniusz Piątek 

dyrektor Polskiego Związku 
Producentów Kukurydzy, stan 
plantacji kukurydzy na północ 
od Rawicza jest dobry, na po-
łudnie jest bardzo zróżnicowa-

ny. Przymrozki zatrzymały we-
getację kukurydzy. Wilgotność 
mokrej kukurydzy jest duża, bo 
sięga 38–40 proc.

Ceny skupu kukurydzy mo-
krej (do 30 proc. wilgotności) 
to około 300 zł/t, a ziarna do 
600 zł/t.

– Do zakończenia zbiorów 
kukurydzy na ziarno cena bę-
dzie spadać poniżej 600 zł/t, ale 
nawet na przednówku nie moż-
na liczyć na wzrost cen do po-
ziomu z początku roku – prze-
widuje dyrektor Piątek.

Nie wszędzie produkcja będzie 
opłacalna

Według Tadeusza Szymań-
czaka z Polskiego Związku 
Producentów Roślin Zbożo-
wych, zbiory kukurydzy rozpo-
częły się już na południu kra-
ju, w centralnej części Polski 
trwają przygotowania. Na roz-
poczęcie zbiorów na północy 
kraju trzeba jeszcze poczekać. 
W roku 2013 powierzchnia 
uprawy kukurydzy jest porów-
nywalna do roku ubiegłego i 

wynosi 1,070 tys. ha, natomiast 
na biogaz i etanol uprawia się 
około 20 tys. ha. Rekordowych 
plonów w tym roku nie będzie.  

– W najgorszej kondycji są 
plantacje we wschodniej czę-
ści Wielkopolski poprzez woj. 
łódzkie, mazowieckie, świę-
tokrzyskie i częściowo kujaw-
sko-pomorskie, tu zbiory będą 
na poziomie od 4 do 7 ton/ha, 
co nie pokrywa kosztów i na-
kładów. Z cenami jest rów-
nież źle, żeby nie powiedzieć 
bardzo źle. Spadły one po-
niżej kosztów i nakładów – 
mówi prezes Szymańczak. 
 
– Producenci kukurydzy są 
zbulwersowani wprowadze-
niem moratorium na uprawę 
kukurydzy z genem M810bt. Na 
polskie badania wydano 5 mln 
zł, aby się dowiedzieć, że nie 
jest ona szkodliwa dla zwierząt 
i ludzi, a teraz jeszcze zmar-
nowano dodatkowo 2,1 mln zł 
na szukanie roślin zmodyfiko-
wanych genetycznie na plan-
tacjach rolników. Oceniam, że 
straty z powodu moratorium są 
na poziomie 1 miliarda zł, nie 
wspominając o szkodliwości 
rozwijających się na niemody-
fikowanej genetycznie kukury-
dzy grzybach – dodaje Tadeusz 
Szymańczak.

Pogoda i zwierzęta zniszczyły uprawy
Jak mówi Stanisław Szwed 

prezes Grupy Producentów 
Rolnych „Szwedpol” z Ko-
stomłotów (woj. śląskie), w tym 
roku zasialiśmy o 20 proc. ku-
kurydzy mniej niż w ubiegłym 
roku. Na pewno nie zbierzemy 
też takiego plonu jak w 2012 r., 
czyli 10 t/ha.

– W czerwcu w ciągu 2 dni 
spadło 300 mm deszczu. Na 
niektórych polach była w tym 
roku konieczność dwukrotne-
go przesiania kukurydzy. W 
obecnym roku nasza kukury-
dza późno dojrzewa, a wilgot-
ność ziarna w kolbie wynosi aż 
34 proc. Zbiory kukurydzy pla-
nujemy zacząć około 15 paź-
dziernika – mówi prezes Sta-
nisław Szwed.

Dr Jacek Kościański

Ubiegłoroczne zbiory kukurdzy nie powtórzą się w tym roku. 
Mimo wzrostu powierzchni, uprawy ziarna będzie mniej.
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Kolejne miliardy na oczyszczalnie
46 mld złotych pochłonę-
ło do tej pory wdrażanie w 
Polsce Krajowego Progra-
mu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych. Dokończe-
nie prac będzie wymagało 
kolejnych 20 mld zł, z cze-
go w nowej unijnej per-
spektywie finansowej na 
ten cel zostanie przezna-
czone ponad 1 mld euro. 
Ministerstwo Środowiska 
zapewnia, że są jeszcze 
pieniądze na ten cel z fun-
duszy 2007–2013.

QQ W najbliższych latach Mi-
nisterstwo Środowiska wyda 
20 mld zł na kolejne inwesty-
cje w gospodarkę wodno-
ściekową w kraju.

– Naj trudnie jsze  mie j-
sca, jak choćby oczyszczal-
nia Czajka w Warszawie , 
zostały ostatnio zrealizowa-
ne. Już wszystkie duże i śred-
nie miasta sobie z tym pro-
blemem poradziły. Zostały 

małe miejscowości i to jest 
kolejny etap, który będziemy 
realizowali – zapewnia Sta-
nisław Gawłowski, wicemi-
nister środowiska.

Z pieniędzy przeznaczo-
nych na dotychczasową re-
alizację programu, 3 mld 
euro to środki unijne. W no-
wej perspektywie finansowej 
także nie zabraknie pienię-
dzy na ten cel.

– W tej chwili planujemy, 
to jest bardzo wstępny etap 
dyskusji, wydać trochę po-
nad 1 mld euro. Mamy jesz-
cze pieniądze w tej perspek-
tywie, są ogłaszane kolejne 
konkursy. Ci, którzy chcą re-
alizować swoje działania, 
mogą zgłaszać swoje apli-
kacje. Dla nich ciągle mamy 
jeszcze pieniądze – mówi wi-
ceminister.

Zgodnie z Traktatem Ak-
cesyjnym, przepisy prawne 
Unii Europejskiej w zakre-
sie odprowadzania i oczysz-

czania ścieków komunalnych 
będą w Polsce obowiązywa-
ły w pełni od 31 grudnia 
2015 r. Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków Ko-
munalnych (KPOŚK) jest 
podstawowym instrumen-
tem wdrożenia postanowień 
unijnej dyrektywy 91/271/
EWG.

– Krajowy Program Oczysz-
czania Ścieków Komunal-
nych powstał w oparciu o 
dyrektywę wodnościekową, 
którą w 2003 r. wprowadzo-
no do prawa polskiego. Do 
dzisiaj na realizację tego 
programu wydaliśmy trochę 
ponad 46 mld złotych, a w 
samych ostatnich pięciu la-
tach na działania związane 
z budową systemu zbiorcze-
go oczyszczania ścieków i sa-
mych oczyszczalni, budowy 
nowych i modernizacji sta-
rych wydaliśmy łącznie około 
33 mld złotych – mówi Sta-
nisław Gawłowski.

C e l e m  p r o g r a m u  j e s t 
ograniczenie niedostatecz-
nie oczyszczanych ścieków, 
a co za tym idzie, ochrona 
środowiska wodnego przed 
niekorzystnymi skutkami 
ich odprowadzania. KPO-
ŚK przewiduje moderniza-
cję lub budowę oczyszczalni 
ścieków. Program koordy-
nuje także działania gmin i 
przedsiębiorstw wodociągo-
wo-kanalizacyjnych.

KPOŚK podlega okreso-
wej aktualizacji. Gawłow-
ski wyjaśnia, że mniej wię-
cej co dwa lata analizowane 
są dotychczasowe postępy 
w pracach i na tej podsta-
wie wprowadzane są zmiany 
w dalszych planach rozwoju 
sieci. Teraz trwają przygoto-
wania do czwartej aktualiza-
cji programu.

Źródło: Newseria

Wypłaty wsparcia dla rolników
Od 16 października br. zgod-
nie z przepisami UE, ARiMR 
rozpocznie wypłatę pomo-
cy dla rolników gospoda-
rujących na obszarach gór-
skich lub innych obszarach 
o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (płat-
ności ONW). O takie wspar-
cie ubiegało się w tym roku 
ponad 726 tys. rolników, a 
przeznaczono dla nich w su-
mie 1,37 mld zł.

QQ Analogicznie, jak w roku 
2012 ARiMR nie będzie dorę-
czała rolnikom decyzji o przy-
znaniu dopłat ONW, jeżeli po-
wierzchnia do której zostanie 
przyznana płatność będzie 
zgodna z powierzchnią wska-
zaną przez rolnika w złożonym 
wiosną wniosku – co oznacza, 
że decyzje te nie będą zawie-
rały zmniejszeń, odliczeń lub 
wykluczeń.

W tytule przelewu, który 
otrzyma rolnik, będzie za-

mieszczona informacja, że 
decyzja taka nie została do-
ręczona. Oczywiście, jeże-
li rolnik zażąda wydania de-
cyzji, otrzyma ją z ARiMR. 
Natomiast jeżeli okaże się, 
że dane zawarte przez rolni-
ka we wniosku o przyznanie 
płatności ONW różnią się od 
wyliczeń ARiMR, wówczas 
rolnik otrzyma decyzję, w 
której podana zostanie wiel-
kość tych płatności obliczona 
przez Agencję.

Płatności ONW przezna-
czone są dla rolników, któ-
rzy gospodarują na terenach 
nie sprzyjających prowadze-
niu działalności rolniczej. W 
Polsce około połowy grun-
tów użytkowanych rolni-
czo jest położonych na ob-
szarach ONW. Prowadzenie 
tam działalności rolniczej 
nie zapewnia spodziewanych 
plonów i często wymaga od 
rolników zaangażowania do-
datkowych środków finanso-

wych. Aby pomóc rolnikom 
gospodarować na takich te-
renach Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, co roku wypłaca w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 tzw. płatności 
ONW. Rolnicy każdej wio-
sny składają wnioski o udzie-
lenie pomocy, wraz z wnio-
skiem o przyznanie płatności 
bezpośrednich.

Od 16 października Agencja 
rozpocznie także wypłacanie 
wsparcia rolnikom realizują-
cym w swoich gospodarstwach 
„Program rolnośrodowisko-
wy”. Po raz pierwszy ARiMR 
zacznie realizację tych dopłat 
tak wcześnie. W poprzednich 
latach płatności rolnośrodowi-
skowe były wypłacane tak jak 
dopłaty bezpośrednie, czyli od 
1 grudnia. Wiosną tego roku 
wnioski o wsparcie z „Progra-
mu rolnośrodowiskowego” 
złożyło ponad 118,5 tys. rol-

ników, na łączną kwotę 1,63 
mld zł.

„Program rolnośrodowisko-
wy” jest jednym z działań na-
leżących do Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013. Jego zadaniem 
jest wspieranie finansowe rol-
ników, którzy gospodaru-
ją w sposób chroniący środo-
wisko naturalne, decydują się 
na uprawę tradycyjnych ro-
ślin, czy też hodowlę tradycyj-
nych ras zwierząt. Prowadze-
nie takiej działalności sprawia, 
że rolnicy nie osiągają wystar-
czających plonów, a więc i zy-
sków w porównaniu do pro-
ducentów, którzy w produkcji 
roślinnej wykorzystują inten-
sywne nawożenie, używają no-
woczesnych środków ochrony 
roślin lub skupiają się na upra-
wie wysoko wydajnych roślin 
i hodowli ras zwierząt zapew-
niających godziwe zyski.

Źródło: ARiMR
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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
36 1,62 1,91 1,86 2,01 1,93 1,85 1,53
37 1,62 1,84 1,82 2,02 1,85 1,86 1,50
38 1,62 1,79 1,76 2,04 1,80 1,87 1,47
39 1,62 1,76 1,70 2,03 1,75 1,85 1,43
40 1,59 1,76 1,65 2,06 1,75 1,86 1,40
41 1,59 1,76 1,60 1,75 1,81
42 1,59 1,76

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

Kurczak
Agrohandel s.j. Gieład NetBrokers
cena Cena min. Cena max.
09.10.2013 10.10.2013

Ćwiartka 5,2 4,6 5
Filet z piersi 12 10,9 14,4
Korpusy 1,6 1,7 1,9
Kupry 2,7 2,7
Mom z kurczaka 2,2 1,7 2,2
Serca 3,9 3,9 3,9
Skórki 1,8 1,9
Skrzydła 5 3 4,7
Wątróbka 2,8 2,06 2,6
Żołądki 3,8 3,8 3,9
Indyk
Mięsa drobne 6,8 9,5
Mom z indyka 2 1,6 2,05
Podudzie 9,95 9,95
Serca 1,7 1,9
Skórki 5,9 9,5
Skrzydła 2,3 2,4
Szyja 11,6 9 9,8
Udziec 4 4
Wątróbka 6,5 6,5
Żołądki 6,5 6,5

Wołowina

Agrohandel s.j. Rolpetrol Giełda NetBrokers

Cena Cena Cena min. Cena max.

09.10.2013 10.10.2013 11.10.2013

Ćwierci kompensowane B 10,5 12,5

Ćwierci kompensowane D 8,4 8,4

Ćwierci kompensowane J 12 12

Flaki 9,4 4,6 9,2

Mięsa drobne klasa I 16,4 13,5 11 18

Mięsa drobne klasa II 9,8 10,6 9 11

Mięsa drobne klasa III 7,9 7 7

Mięsa drobne klasa IV 15 16,7

Ozory 65 67

Polędwica 1,7 1,7

Płuca wołowe 2,5 2,4 2,2 3,7

Wątroba 2,50 2,40 2,20 3,70

Wieprzowina
Agrohandel Rolpetrol Netbrokers
Cena Cena Cena min. Cena max.
09.10.2013 10.10.2013 11.10.2013

Boczek b/k 9,4 7,7 13,6
Boczek z/k 6,40 - 9,80 5,5 9,5
Głowy 2 1,8 1,7 2,3
Karczek b/k 14,2 13,4 9,9 14,6
Łopatka b/k 10,4 11,5 9,5 11,9
Łopatka z/k 7,8 8,45 7 7
Mięsa drobne klasa I 12,5  10,9 11,5
Mięsa drobne klasa II 
50/50 5,3 2,5 7

Mięsa drobne klasa II 
60/40 5,9 7

Mięsa drobne klasa II 
80/20 8,8 8,4 6,5 10,2

Mięsa drobne klasa III 9,2 8,5 9,6
Mięsa drobne klasa IV 4,6 4,1 3,5 5,5
Nogi 2,25 1,5 2
Pachwina 7,1 7,7
Podgardle 4,8 4,6 3,5 5,5
Półtusze E/U 8,2/8,0 8,4/8,2 7,5 8,8
Półtusze R 7,8 8,1 8,4
Przody wieprzowe 8,2 8,8 8,8
Schab b/k 15,2 13,5 16,7
Schab z/k 12,6 12,2 12,6 12,6
Serca wieprzowe 4,4 4,4 4,3 8
Skórki wieprzowe 2,2 2,2 2 2,85
Szynka b/k 14 10,3 12,2
Szynka z/k 9,8 9,9 8,9 8,9
Słonina 3,5 6
Tłuszcz miękki 2,4 2 3,2
Tłuszcz twardy 3,2 2,5 4,5
Wątroba wieprzowa 2,4 2,4 2 2,8

ARR – w końcu września zdrożała tylko wołowina
W końcu września przeciętna cena zbytu półtusz wieprzowych wynio-

sła 8,27 zł/kg wobec 8,48 zł/kg w poprzednim tygodniu. Była ona o 4 
proc. niższa niż przed miesiącem, ale zbliżona do notowanej przed 
rokiem. Za kompensowane ćwierćtusze wołowe średnio w zbycie 
uzyskiwano 12,37 zł/kg, tj. o 0,4 proc. więcej niż tydzień wcześniej. 
Jednocześnie ćwierci wołowe były o 0,4 proc. tańsze niż przed mie-
siącem i o 11 proc. tańsze niż w analogicznym okresie 2012 r. Tusz-
ki kurcząt zbywano przeciętnie po 5,69 zł/kg, tj. o 8 proc. taniej niż 
tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. Jednocześnie było to o 2,5 
proc. taniej niż rok wcześniej. Cena zbytu tuszek indyków ukształ-
towała się na poziomie 9,02 zł/kg wobec 9,17 zł/kg w poprzednim 
tygodniu. Jednocześnie za mięso to płacono o 6,5 proc. mniej niż 
przed miesiącem, ale o 3 proc. więcej niż w porównywalnym okre-
sie ubiegłego roku. 

Jarosław Ogorzewski –Agrohandel S.J.
Sytuacja na rynku nie zmienia się – zupełny brak popytu na wszystkie 

gatunki mięsa. Nie ma reakcji na obniżki cen przez przetwórców. Nie 
pomogła nawet 10 proc. obniżka cen całego asortymentu jako reak-
cja na ograniczenie eksportu. Ograniczenia eksportu spowodowały 
wzrost podaży na rynku krajowym.

Przykładowe obniżki cen: szynka z 13 zł/kg do 12 zł/kg, tłuszcz wie-
przowy z 3,60–3,80 zł/kg do poniżej 3,00 zł/kg i skórki wieprzowe z 
2,00–2,2 zl/kg do 1,80 zł/kg i taniej. W połowie tygodnia miał miej-
sce spadek cen hurtowych drobiu, który jednak nie przekłada się na 
spadek cen detalicznych.

Oferty zakupu poszczególnych asortymentów są często poniżej kosz-
tów ich produkcji. W tej sytuacji zakłady czekając na lepsze ceny 
coraz więcej magazynują. Ten rok jest zdecydowanie zły dla bran-
ży mięsnej.
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Notowania WIG20Notowania WIG20
Spółka 02.10.2013 03.10.2013 zmiana % 04.10.2013 zmiana % 07.10.2013 zmiana % 08.10.2013 zmiana % 10.10.2013 zmiana % 11.10.2013 zmiana %
ASSECOPOL 48,45 49,21 +1,57% 48,8 -0,83% 47,3 -3,07% 48,61 +2,77% 48,8 +0,39% 49,29 +1,00%
BOGDANKA 108 110 +1,85% 111 +0,91% 109,25 -1,58% 111,7 +2,24% 110 -1,52% 113,85 +3,50%
BRE 483 490,35 +1,52% 480 -2,11% 469 -2,29% 461,1 -1,68% 467,95 +1,49% 495 +5,78%
GETIN 3,94 3,97 +0,76% 4,06 +2,27% 4 -1,48% 3,99 -0,25% 3,96 -0,75% 4,28 +8,08%
GTC 7,4 7,46 +0,81% 7,36 -1,34% 7,4 +0,54% 7,55 +2,03% 7,6 +0,66% 7,85 +3,29%
HANDLOWY 113,15 112,45 -0,62% 111,3 -1,02% 110,9 -0,36% 111,3 +0,36% 112,8 +1,35% 118,05 +4,65%
JSW 75 74 -1,33% 73,6 -0,54% 72,3 -1,77% 73,98 +2,32% 72,2 -2,41% 75 +3,88%
KERNEL 49,05 50 +1,94% 50 0,00% 50,2 +0,40% 49,79 -0,82% 51,4 +3,23% 53,95 +4,96%
KGHM 121,6 120 -1,32% 119,9 -0,08% 119,8 -0,08% 118,2 -1,34% 120,5 +1,95% 124,75 +3,53%
LOTOS 36,7 36,6 -0,27% 36,85 +0,68% 36,43 -1,14% 36,6 +0,47% 36 -1,64% 36,68 +1,89%
PBG 2,53 2,53 0,00% 2,53 0,00% 2,5 -1,19% 2,5 0,00% 2,5 0,00% 2,56 +2,40%
PEKAO 178 181 +1,69% 183,2 +1,22% 181,4 -0,98% 181,25 -0,08% 184,9 +2,01% 193,4 +4,60%
PGE 16,9 17,26 +2,13% 17,12 -0,81% 16,98 -0,82% 16,71 -1,59% 17,05 +2,03% 17,4 +2,05%
PGNIG 6,15 6,07 -1,30% 6,03 -0,66% 5,88 -2,49% 5,74 -2,38% 5,72 -0,35% 5,98 +4,55%
PKNORLEN 44,74 44,28 -1,03% 44,54 +0,59% 43,47 -2,40% 43,81 +0,78% 44 +0,43% 44,93 +2,11%
PKOBP 37,5 37,52 +0,05% 37,7 +0,48% 37,45 -0,66% 37 -1,20% 37,6 +1,62% 38,5 +2,39%
PZU 430,8 426 -1,11% 428,15 +0,50% 423,8 -1,02% 420,1 -0,87% 416,95 -0,75% 440 +5,53%
TPE 4,72 4,75 +0,64% 4,82 +1,47% 4,7 -2,49% 4,72 +0,43% 4,7 -0,42% 4,87 +3,62%
TPSA 8,35 8,73 +4,55% 8,55 -2,06% 8,48 -0,82% 8,58 +1,18% 8,6 +0,23% 8,68 +0,93%
TVN 14,2 14,03 -1,20% 14,33 +2,14% 14,37 +0,28% 14,36 -0,07% 14,3 -0,42% 14,36 +0,42%

Rolpetrol - Oferty sprzedaży online - 10.10.2013

Ceny na giełdach Matif Paryż, LIFFE Londyn i eCBOT Chicago

Ceny w zł wg kursu NBP na dzień 30.09.2013

dane z 30.08.2013 08:36 Aktualna 
cena

zmiana 
w %

cena 
w zł

Produkcja roślinna
Matif pszenica konsumpcyjna (€/ton) 198,75 0,63 833,26
Matif pszenica konsumpcyjna na listopad (€/ton) 194,50 0,52 815,44
Matif kukurydza (€/ton) 173,75 0,14 728,45
Matif jęczmień browarniany w listopadzie (€/ton) 196,50 -0,25 823,83
Matif rzepak (€/ton) 377,75 1,07 1583,72
Matif rzepak w sierpniu (€/ton) 369,75 0,68 1550,18
LIFFE pszenica paszowa (£/ton) 162,75 0,77 804,34
LIFFE cukier (£/ton) 508,00 2,17 2510,64
eCBOT pszenica konsumpcyjna ($/buszel) 683,00 -1,09 2112,93
eCBOT kukurydza ($/buszel) 434,75 -2,14 1344,94
eCBOT soja ($/buszel) 1284,00 -0,60 3972,18
eCBOT mączka sojowa ($/ton amerykańskich) 427,00 0,42 1320,97

PSZENICA KONSUMPCYJNA Standard Baza Cena netto (zł/t)
pszenica konsumpcyjna zg z PN loco lubelskie 710
pszenica konsumpcyjna zg z PN loco warmińsko-mazurskie 740
pszenica konsumpcyjna zg z PN z dostawą 720
pszenica konsumpcyjna zg z PN loco opolskie 700
ŻYTO Standard Baza Cena netto (zł/t)
żyto konsumpcyjne zg z PN z dostawą 540
żyto konsumpcyjne zg z PN loco śląskie 510
żyto konsumpcyjne zg z PN loco wielkopolskie 520
żyto konsumpcyjne zg z PN loco kujawsko-pomorskie 510
KUKURYDZA PASZOWA Standard Baza Cena netto (zł/t)
kukurydza paszowa zg z PN loco dolnośląskie 660
kukurydza paszowa imp 
zb. 2013 zg z PN z dostawą 680

kukurydza paszowa zg z PN loco kujawsko- pomorskie 680
OTRĘBY Standard Baza Cena netto (zł/t)
otręby pszenne worki zg z PN z dostawą 520
otręby pszenne luzem zg z PN z dostawą 520
otręby żytnie worki zg z PN loco łódzkie 380
PSZENICA PASZOWA Standard Baza Cena netto (zł/t)
pszenica do 1% śnieci loco lubelskie 680
JĘCZMIEŃ Standard Baza Cena netto (zł/t)
jeczmień paszowy jary zg z PN z dostawa 760
jęczmień paszowy zg z PN loco kujawsko-pomorskie 710
OWIES Standard Baza Cena netto (zł/t)
Owies zg z PN z dostawą 510
INNE Standard Baza Cena netto (zł/t)
pszenżyto zg z PN z dostawą 650
pszenżyto zg z PN loco lubuskie 570
pszenżyto zg z PN loco kujawsko-pomorskie 590

ARR – pszenica taniała na przełomie września i października
W końcu września na krajowych giełdach towarowych nabywców znalazło 

300 ton pszenicy konsumpcyjnej po 675 zł/t i 150 ton (z dostawą) w cenie 
705 zł/t. Przeciętna transakcyjna cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 
685 zł/t i była o 6 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu i o 27 proc. niż-
sza niż przed rokiem. Na giełdzie Rolpetrol sprzedano również 100 ton 
pszenżyta po 660 zł/t (z dostawą). Na przełomie września i października 
br. na krajowych giełdach średnia ofertowa cena pszenicy konsumpcyjnej i 
kukurydzy uległa obniżeniu, natomiast ceny pozostałych zbóż wzrosły. W 
końcu września ceny zbóż oferowanych do sprzedaży na krajowych gieł-
dach kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 690–800 zł/t, 
pszenica paszowa 710–740 zł/t, żyto konsumpcyjne 500–550 zł/t, jęcz-
mień paszowy 710–750 zł/t oraz kukurydza 680–810 zł/t. Podobnie jak 
w przedostatnim tygodniu września do sprzedaży wystawiono kukurydzę 
o dużej wilgotności (około 30 proc.) w cenie 480–500 zł/t.

Andrzej Bąk – analityk rynku zboża WGT
W ostatnim tygodniu ceny zbóż były w zasadzie stabilne. Wzrosły tylko o 

20–30 zł/t ceny kukurydzy mokrej i suchej oraz pszenicy z odbiorem w 
porcie. Ceny pszenicy w głębi kraju pozostały stabilne.

Na WGT pszenicę konsumpcyjną oferowano po 710–800 zł/t, przy czym 
większość ofert dotyczyła ceny w granicach 710–760 zł/t, kupujący ofero-
wali za pszenicę konsumpcyjną 650–750 zł/t.

Pszenica paszowa oferowana była po 710–760 zł/t, a kupujący skłonni byli 
zapłacić za nią 600–670 zł/t.

Jęczmień konsumpcyjny oferowany był do sprzedaży po 730 zł/t, a kupują-
cy chcieli go nabyć po 700–750 zł/t. Za jęczmień paszowy żądano 740–
750 zł/t, a kupujący oferowali za niego 660–720 zł/t.

Za żyto konsumpcyjne sprzedający chcieli otrzymać 510–550 zł/t, a kupu-
jący skłonni byli zapłacić 450–480 zł/t. Żyto paszowe zgłoszono do sprze-
daży po 600–660 zł/t, a kupujący oferowali je po 570–600 zł/t. Ceny żyta 
paszowego były wyższe niż konsumpcyjnego.

Pszenżyto oferowano po 600–660 zł/t, a kupujący skłonni byli je nabyć po 
570–600 zł/t.

Kukurydza mokra (30 proc. wilgotności) oferowana była po 500 zł/t, a ku-
pujący chcieli ją kupić po 370–400 zł/t. Kukurydza sucha (14 proc. wil-
gotności oferowana była po 620–700 zł/t, a kupujący chcieli za nią zapła-
cić 600–650 zł/t.

Brunon Skalski – specjalista ds. zbóż Giełda Rolpetrol
Rolnicy nadal wstrzymują się z decyzją sprzedaży zbóż. Nie ma też zbyt dużo 

zainteresowanych ich nabyciem na giełdzie.
Stosunkowo dużo kupujących było zainteresowanych nabyciem kukurydzy 

suchej po 670 zł/t z dostawą. Ceny pszenicy konsumpcyjnej wzrosły do 
720 zł/t. Żyto oferowane było po 520–530 zł/t loco magazyn sprzedające-
go, a jęczmień dobrej jakości po 760–770 zł/t.

Poszukiwany przez kupujących jest owies, którego cena wynosiła 520 zł/t.
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