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Z roku na rok coraz więcej koni trafia do gospodarstw agroturystycznych, 
wzbogacając oferty wypoczynku na obszarach wiejskich o konną rekreację. 
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Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Gdańska 
zorganizował 15 lutego 2016 r., na Zamku w Gniewie 
III Pomorskie Forum Mleczarskie.

Żyto w ŻywieNiu świń

CiągNiki – słabe wyNiki

bRaNŻa sPotkała siĘ
w gNiewie 

Światowa produkcja żyta w sezonie 2014/2015 wy-
niosła 14,6 mln ton. Polska, pod względem produkcji 
tego gatunku, zajmuje drugie miejsce w UE.

Początek roku na rynku nowych traktorów nie zapowia-
da dobrych zmian. W styczniu zarejestrowano zaledwie 
469 szt., czyli o blisko 63 proc. mniej niż w grudniu i 27 
proc. mniej niż w analogicznym miesiącu roku 2015.
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Dyrektor PODR Aleksander Mach powitał obecnych, w tym 
m. in. marszałka Mieczysława Struka,  senatorów RP Bogdana 
Borusewicza i Leszka Czarnobaja, oraz reprezentantów sto-
warzyszeń hodowców i rolników. Na zamkowym dziedzińcu 
swe stoiska rozłożyły firmy specjalistyczne świadczące usługi 
lub sprzedające produkty związane z hodowlą bydła mleczne-
go oraz banki.
Ideę organizacji Pomorskiego Forum Mleczarskiego tak scha-
rakteryzował Aleksander Mach: 
- Chcemy wskazać hodowcom obszary, w których przez 
często niewielkie działania mogą osiągnąć albo zwięk-
szenie produkcji albo poprawę jej efektywności. Facho-
we wskazówki kilku wybitnych profesorów z pewnością 
przełożą się na to, co dzieje się w pomorskich stadach.  
Nie zabrakło też wykładów specjalistów z dziedziny m. in. 
żywienia czy weterynarii. Z dużym zainteresowaniem wysłu-
chano wykładu prof. dr hab. Zygmunta Macieja Kowalskiego 
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na temat: „Żywienie 
a zaburzenia cyklu rujowego u krów mlecznych”.
-Często lepsze wskaźniki rozrodu obserwujemy w gospo-
darstwach z wysoką wydajnością mleka. To efekt dobrego 
zarządzania stadem. Nie bójmy się więc wysokiej wydajności 
mlecznej u krów – mówił profesor.  Oprócz dobrej organizacji 
rozrodu, jednym z głównych sposobów na poprawę ekonomi-
ki produkcji mleka jest wysoka wydajność zwierząt oraz pro-
dukcja życiowa. Jak wyliczał Arend Jan Hendriks, właściciel 
gospodarstwa mlecznego Hendripol, koszt wyprodukowane-
go kilograma mleka w przypadku krowy o wydajności rocznej 
na poziomie 8 tys. kg i życiowej 25 tys. kg, wynosi 1,34 zł, wo-
bec 1,11 zł przy wydajności odpowiednio 11 tys. kg i 40 tys. kg 
mleka. Ten sam hodowca w relacji „Jak funkcjonuje zroboty-
zowana obora?”poinformował, że w tej  bezstresowej oborze, 
krowy poruszają się swobodnie i same decydują o tym, kiedy 
chcą być dojone, a większość procesów, w tym także sprząta-
nie, są zautomatyzowane.
Wśród firm, które się zaprezentowały, były też zajmujące się 
przetwórstwem mleka, wśród nich Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska MALUTA  z Nowego Dworu Gdańskiego. Moż-
na było dowiedzieć się (i posmakować) co z dobrego surowca 
mlecznego można zrobić. W przypadku MALUTY jest nim 
mleko od krów zdrowych, niczym nie uzupełnione i nicze-
go nie pozbawione, nie rozcieńczone wodą, nie pozbawione 
tłuszczu, nie uzupełnione środkami chemicznymi lub innymi 
substancjami. 
Niestety rolnicy – hodowcy bydła, których spotkaliśmy na 
stoisku  są pełni obaw co do przyszłości. Zarówno właściciel 
gospodarstwa z Kulic, jak fermy hodowli bydła z Bałdowa 
narzekają, że utrzymywanie stada krów mlecznych jest coraz 

bardziej nieopłacalne:
-Dostarczam z mej hodowli 200 tys. litrów mleka miesięcznie, 
otrzymuję 1,22 zł netto za 1 litr, podczas gdy koszt jego wypro-
dukowania wynosi 1,35 zł za litr.
Mówią, że ratują się produkcją roślinną – uprawą rzepaku 
i kukurydzy, ale nie będą w stanie przetrzymać ewentualnej 
kolejnej obniżki cen mleka. Potwierdzają to dane statystyczne 
– hodowla bydła na terenie województwa pomorskiego w spo-
sób niewielki, ale systematyczny, maleje.

Anna Kłos

Nowocześnie, ale z poszanowaniem 
praw natury
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Gdańska zorganizował 15 lutego 2016 r., na Zamku w Gniewie III 
Pomorskie Forum Mleczarskie. Uczestniczyli w nim bardzo licznie pomorscy hodowcy bydła, co świadczy, że 
są chętni do poznawania zasad nowoczesności w branży. 

380 wystawców i 500 marek zaprezentowało się podczas  
Targów Polagra Premiery w Poznaniu. Szóstą edycję tej 
imprezy targowej zorganizowano w dniach 21-24 stycz-
nia 2016 roku  na terenie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich.Targi odwiedziło około 45 osób.
Tegoroczna ekspozycja targów zajęła ponad 56.000 mkw. 
Na tak pokaźnej przestrzeni ofertę zaprezentowali bran-
żowy liderzy, a także nowe firmy, które swoje produkty 
dopiero wprowadzają na polski rynek. W trakcie wyda-
rzenia 38  zaprezentowanych produktów wyróżniono 
Złotym Medalem MTP. Dane te potwierdzają, że branża 
rolnicza cały czas rozwija się bardzo dynamicznie. 
– Obecny kształt targów to efekt ciężkiej pracy zarówno 
ze strony nas jako organizatorów, jak i wystawców, me-
diów branżowych, związków oraz stowarzyszeń – zapew-
nia Jakub Patelka, dyrektor projektu. 
Prezentacjom sprzętu rolniczego towarzyszyły debaty 

i konfrencje. Podczas czterech dni targowych odwiedza-
jący mogli wziąć udział m.in. w XI Forum Producentów 
Rzepaku i Roślin Białkowych na temat biopaliwa w Pol-
sce, Forum Producentów Rolnych, panelu dyskusyjnym 
„Odstępstwo rolne – nowa perspektywa 2016, czyli jak 
zaoszczędzić na opłatach?”, wykładzie prof. dr hab. inż. 
Karola Węglarzy na temat energooszczędnych techno-
logii  w produkcji zwierzęcej i seminarium dotyczącym 
produkcji cukru i uprawy buraka cukrowego w Polsce. 
Nowością były dwie strefy – Precyzyjnego rolnictwa 
(specjalistyczne oprogramowania, innowacyjne akceso-
ria, nowatorskie rozwiązania informatyczne) i serwisu 
maszyn rolniczych  (urządzenia z zakresu elektromecha-
niki, diagnostyki, serwisu ogumienia sprzętu rolniczego). 
Organizatorzy nie pominęli również płci pięknej, której 
dedykowana była Strefa Nowoczesnej Gospodyni.
(RB)

Otwarcie sezonu na poznańskich targach
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Forum otworzył Aleksander Mach, dyrektor Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Podczas swojego wystą-
pienia przedstawił sytuację o przezimowaniu zasiewów 
ozimin na terenie woj. Pomorskiego, tłumaczył również 
dlaczego warto stosować zdrowy i kwalifikowany mate-
riał siewny.
Drugie wystąpienie wygłosił Prof. Jerzy Szukała z UP 
w Poznaniu przybliżając uproszczenia w uprawie roślin 
bobowatych i ich wpływ na plonowanie. Podkreślał, że 
stosowanie roślin bobowatych  w obecnych czasach jest 
bardzo ważne ze względu na niską dochodowość produkcji 

rolniczej i wysokie koszty zakupu środków do produkcji.
Kolejnym prelegentem była dr Elżbieta Małuszyńska z Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, która  omówi-
ła problemy  związane z magazynowaniem materiału siewnego 
Dr Urszula Sołtysiak omówiła bardzo ważną kwestię jaka nur-
tuje wielu rolników a mianowicie produkcja materiału siewne-
go metodami ekologicznymi, poinformowała także o opłatach, 
jakie powinni ponosić rolnicy stosujący do siewu i sadzenia 
materiał z własnych rozmnożeń. 
Pan Krzysztof Jaszczak, dyrektor Agencji Rynku Rolne-
go OT Gdynia omówił zmiany przepisów jakie obowiązują 

od 2016 roku rolników ubiegających się o dotacje z tytu-
łu siewu i sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego. 
Na zakończenie specjaliści Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku omówili wyniki plonowania doświad-
czeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczal-
nictwa Odmianowego w Lubaniu, a także przedstawili Listę 
Odmian Zalecanych na 2016 rok w województwie pomorskim. 
Podczas konferencji rolnicy mogli zaopatrzyć się w sprzęt do 
produkcji rolnej, a także w  kwalifikowany materiał siewny i sa-
dzeniakowy czołowych firm na rynku Polskim.
(GM)

Trzecia edycja Forum Nasiennego 
O stosowaniu kwalifikowanego materiału siewnego rozmawiano 
w Kościerzynie. 22 lutego zorganizowano tam trzecią edycję Pomor-
skiego Forum Nasiennego. 
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Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej 
Rady Izb Rolniczych spotkał się z Radcą 
ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żyw-
ności Ambasady Królestwa Niderlan-
dów Martijnem Homanem. 
Rozmowy dotyczyły obecnej, trudnej sytu-
acji na rynkach rolnych, szczególnie w sek-
torze mleka i wieprzowiny, oraz propozycji 
podziału kwot pomocy dla producentów 
przyznanej przez KE, jakie zastosowano 
w poszczególnych krajach.
Poruszono także kwestie bieżących proble-
mów polskich rolników: embarga rosyjskie-
go, wirusa ASF, kar za przekroczenie kwot 

mlecznych oraz propozycji uregulowania 
systemu obrotu nieruchomościami rolnymi 
w Polsce przed 1 maja br.
Ustalono także, że w najbliższym czasie, 
z uwagi na Prezydencję Holandii w UE, od-
będzie się kolejne spotkanie, na którym omó-
wione zostaną postulaty Polski i Holandii na 
posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołów-
stwa, które odbędzie się 14 marca 2016 r.
W spotkaniu uczestniczył także Dariusz 
Drąg, Business Development Director Mię-
dzynarodowego Centrum Targowo-Kon-
gresowego Ptak Warsaw Expo.
(GB)

Rozmowy o rynkach rolnych
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PRODuKCjA ROŚLINNA6

Wiosną rozwój rzepaku ozimego charakteryzu-
je się znacznym przyrostem masy roślin, dlatego 
w tym okresie rośliny wykazują szczególnie duże 
zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Jed-
nym z najważniejszych składników plonotwór-
czych jest azot. To dzięki niemu po zimie rośliny 
rzepaku szybko regenerują się i wykształcają dużą 
powierzchnię asymilacyjną. Azot w późniejszym 
okresie wpływa również na zwiększenie liczby 
łuszczyn zarówno na pędzie głównym, jak i na pę-
dach bocznych oraz może prowadzić do zwiększe-
nia masy nasion w łuszczynach. 
Optymalna dawka azotu dla plonu 4 t nasion z hek-
tara wynosi około 180 kg/ha. Niemniej jednak przy 
ustalaniu wiosennej dawki azotu należy zwrócić 
uwagę między innymi na: zapotrzebowanie pokar-
mowe roślin, zawartość dostępnego azotu w glebie 
oraz na wartość przedplonową, jaką wnosi roślina 
uprawiana przed rzepakiem. Za temperaturę gra-
niczną gleby, w której rozpoczyna się uwalnianie 
azotu, można uznać średnio 5oC. Rzepak powinien 
zakumulować większość azotu do fazy kwitnienia, 
dlatego nie należy stosować zbyt wysokich dawek 
azotu, gdyż w okresie, w którym temperatura gleby 
jest jeszcze niska uwalnianie azotu jest mało efek-
tywne. Rzepak posiada duże wymagania względem 
azotu, dlatego nawet jednorazowa dawka 120 kg/
ha nie zastąpi dobrego działania przedplonowego 
grochu i wczesnych ziemniaków. Rzepak uprawia-
ny po grochu i wczesnych ziemniakach daje o 22% 
wyższe plony niż po jęczmieniu ozimym. 
Pod rzepak uprawiany po roślinach niezbożowych 
na glebach średnich i ciężkich dawka azotu powin-
na wynosić od 120 - 140 kg/ha, natomiast po ro-
ślinach kłosowych oraz na glebach lekkich dawka 
powinna być nieco większa od 160 - 180 kg/ha.
Zaleca się, by wiosną w przypadku dawki nieprze-
kraczającej 120 kg/ha zastosować ją jednorazowo, 
gdyż podział niskiej dawki prowadzi jedynie do 
podniesienia kosztów produkcji. Pierwszą dawkę 
azotu najlepiej zastosować zaraz po ruszeniu wio-
sennej wegetacji, gdy na korzeniach roślin pojawią 
się młode, białe korzonki boczne. W tym okresie 
najlepiej zastosować azot w formach szybko działa-

Rzepak ozimy jest rośliną, o wyjątkowo wysokich potrzebach pokarmowych. Rzepak, w przeciwieństwie do 
pszenicy ozimej, pobiera dwukrotnie więcej azotu, fosforu oraz potasu i aż pięciokrotnie więcej wapnia. Nale-
ży także pamiętać o dużym zapotrzebowaniu tej rośliny na siarkę i bor.

Wiosenna strategia 
nawożenia rzepaku ozimego

jących. Pobrany w tym okresie przez rzepak azot wpływa 
na odbudowę rozety liściowej po zimie, a jednocześnie 
hamuje rozwój organów generatywnych.
Jeśli wiosenna ustalona dawka azotu przekracza 120 kg/
ha zaleca się, by podzielić ją na dwie części. Pierwszą 
dawkę, azotu nie mniejszą niż 90 kg/ha należy zastoso-
wać w momencie ruszenia wegetacji, stosując również 
nawozy szybko działające. Pozostałą część azotu należy 
zastosować na początku fazy pąkowania rzepaku, ale nie 
później niż do początku kwietnia. Późniejsza aplikacja 
azotu przyczynia się do obniżenia plonu, natomiast na 
plantacjach silnie zachwaszczonych azot powoduje szyb-
kie rozrastanie się chwastów, które utrudniają wysycha-
nie, zbiór oraz wpływają na obniżenie wartości techno-
logicznej nasion rzepaku. W przypadku przedłużającej 
się zimy, zastosowanie jednorazowo azotu w dużych ilo-
ściach jest mniejszym złem niż podział dawki i zastoso-
wanie jej zbyt późno. 
Doglebowej dawki azotu nie należy pomniejszać o ilość 

azotu stosowanego dolistnie. Dokarmianie dolistne 
powinno stanowić jedynie uzupełnienie nawożenia 
doglebowego. W sytuacji, gdy nawożenie glebowe 
jest zbyt niskie lub zastosowany doglebowo azot jest 
słabo pobierany przez rośliny, wskazane jest poda-
nie tego składnika dolistnie. Do dolistnego dokar-
miania rzepaku najbardziej odpowiedni jest wodny 
roztwór mocznika. Azot pochodzący z wodnego 
roztworu mocznika bardzo dobrze pobierany jest 
przez liście rzepaku i transportowany do organów 
generatywnych. W optymalnych warunkach po-
godowych rzepak w fazie rozety i zielonego pąka 
można dokarmić wodnym roztworem mocznika 
w stężeniu 12%, natomiast tuż przed kwitnieniem 
w stężeniu 5 - 7%. Roztwór mocznika najlepiej sto-
sować w pochmurne dni, o wysokiej wilgotności 
i pełnym turgorze tkanek liści. 
O szybkości pobierania azotu decyduje dostępność 
trzech pierwiastków: fosforu, potasu i magnezu. 
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Wiosną sinawe przebarwienia na młodych blaszkach 
liściowych są wskaźnikiem niedoboru fosforu spowo-
dowanego niskimi temperaturami. Natomiast fioleto-
we przebarwienia są wskaźnikiem głodu fosforowego. 
Dlatego, tak ważne jest, by te trzy składniki pokarmo-
we były dostępne dla roślin w glebie już w momencie 
ruszenia wegetacji. Jeśli jesienią zastosowano połowę 
dawki fosforu i potasu, wówczas drugą część należy 
zaaplikować bardzo wczesną wiosną.
Kolejnymi ważnymi makroskładnikami są siarka 
i magnez. Niedobory siarki objawiają się opadaniem 
organów generatywnych, jasnożółtym zabarwieniem 
kwiatów oraz marmurkowatością blaszek liściowych. 
Siarka podnosi efektywność plonotwórczą azotu oraz 
wpływa pozytywnie na odporność roślin na choro-
by grzybowe, np. na czerń krzyżowych i mączniaka 
rzekomego. Jednakże stosowanie wysokich dawek siarki 
na glebach zasobnych w ten pierwiastek przyczynia się do 
pogorszenia wartości nasion na skutek wzrostu zawartości 
glukozynolanów. Zapotrzebowanie roślin rzepaku na ten 
składnik przypada od fazy formowania łodygi do początku 
formowania łuszczyn. W zależności od dostępności siar-
ki z gleby, dawka tego składnika powinna kształtować się 
w granicach od 1/3 do 1/4 dawki azotu. Składnik ten nale-
ży stosować tylko doglebowo przed wiosennym ruszeniem 

wegetacji wraz z pierwszą dawką azotu. 
Dolistne stosowanie siarki jest mało plonotwórcze, po-
nieważ pierwiastek ten jest trudno transportowany z liści 
do organów generatywnych. Jednorazowa dawka siarki 
może wynosić około 1 - 1,5 kg/ha. Zastosowanie dolistne 
siarki ogranicza się do łagodzenia objawów niedoboru na 
liściach oraz lepszego wykorzystania innych składników 
pokarmowych.
Pobieranie magnezu z gleby jest utrudnione przez susze 
i wysokie zakwaszenie gleb. Niedobory magnezu w upra-
wie rzepaku skutkują czerwienieniem i blednięciem liści 
pomiędzy nerwami. Objawy te można zaobserwować naj-
częściej podczas chłodnej wiosny, kiedy to niskie tempe-
ratury utrudniają pobieranie magnezu z gleby. W takiej 
sytuacji wskazane jest zastosowanie oprysku roztworem 
siarczanu magnezu, o stężeniu około 5%. W razie koniecz-
ności zabieg można powtórzyć w fazie pąkowania.
W przypadku dostarczania mikroelementów, nawożenie 
dolistne można traktować jako podstawowe. Rzepak na-
leży dokarmiać przede wszystkim borem i manganem, 
a w dalszej kolejności miedzią, molibdenem, cynkiem i że-
lazem. Niedobór boru może prowadzić do spadku plonu 
nawet o 80%, na skutek zahamowania tworzenia owoców. 
Konieczność dokarmiania roślin rzepaku borem jest wy-
magana na glebach zasadowych lub obojętnych, świeżo 

wapnowanych, po roślinach motylkowych, w warunkach 
suszy oraz przy wysokim nawożeniu azotem, fosforem, 
potasem, magnezem oraz siarką. Najlepszym okresem 
do aplikowania boru jest faza pąkowania rzepaku w ilości 
około 0,5 kg na 1 ha. W przypadku manganu wysokość 
dawki zależy od formy składnika i powinna wynosić oko-
ło 1 kg na 1 ha w formie siarczanowej lub 0,2 kg na 1 ha 
w formie chelatu.

Monika Najduk,
PODR w Gdańsku
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Sprzedaż ziemi i nowe przepisy 

W ramach naszego cyklu porad prawnych publikujemy praktyczne komentarze 
dotyczące aktualnych problemów naszych Czytelników. Rzetelny oraz kompetentny 
zespół specjalistów  w ciekawy oraz zwięzły sposób będzie udzielał odpowiedzi na 
przedstawione przez rolników zagadnienia.

na WaSze pytania

Masz problem 
napisz do nas
zachęcamy do zadawania pytań 
drogą e-mailową: 
rolniczy@expressy.pl
lub za pomocą tradycyjnej poczty:
express Rolniczy, 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo

Pan Mieczysław chciałby sprzedać 10 hektarów swo-
jej ziemi rolniczej. Nabywcą ma być osoba z jego 
dalekiej rodziny, która jednak nie ma obywatelstwa 
polskiego. Nasz Czytelnik zwrócił się z pytaniem, 
kiedy warto dokonać takiej transakcji i czy rzeczy-
wiście nowe przepisy uniemożliwią sprzedaż ziemi 
w taki sposób. Na pytanie postara się odpowiedzieć 
Mecenas Ryszard Stopa.

W obecnym stanie prawnym, zagadnienia związa-
ne z możliwością nabywania nieruchomości rolnych 
przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 
1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380) oraz ustawa 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rol-
nego (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 803). Stan taki będzie się 
utrzymywał do 30 kwietnia 2016 roku, ponieważ od 
1 maja wchodzi w życie nowa ustawa o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433). Zgodnie 
z tą regulacją, nabywanie nieruchomości rolnych, nie 
tylko przez cudzoziemców, ale w ogóle, będzie bar-
dziej ograniczone. 
W dalszym ciągu cudzoziemcy, którzy chcą nabyć 
nieruchomość rolną w Polsce, będą musieli uzyskać 
stosowne zezwolenie. Zezwolenie to wydaje w drodze 
decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw 
wewnętrznych, o ile minister właściwy do spraw roz-
woju wsi nie wniesie w tej sprawie sprzeciwu. Wydanie 
zezwolenia następuje na wniosek cudzoziemca. Usta-
wa określa warunki, jakie powinien spełniać cudzo-
ziemiec, m. in. musi wykazać jego więzi z Rzeczpo-

spolitą Polską, np. polskie pochodzenie, narodowość, 
zawarcie związku małżeńskiego w obywatelem RP.
Nowa ustawa, podobnie jak poprzednia, stanowi 
o prawie pierwokupu nieruchomości rolnej. Przy-
sługuje ono dzierżawcy nieruchomości rolnej, jeżeli 
spełnia łącznie określone w ustawie warunki. Od 1 
maja 2016 roku, w przypadku braku uprawnionego do 
pierwokupu, albo niewykonania tego prawa, prawo to 
przysługiwać będzie z mocy ustawy rolnikowi indy-
widualnemu będącemu właścicielem nieruchomości 
rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością, 
czyli najprościej mówiąc – sąsiadowi. Jeżeli ten wa-
runek spełnia więcej niż jeden właściciel, wyboru do-
konuje sprzedający nieruchomość. W sytuacji, kiedy 
w dalszej kolejności również brak jest uprawnionych 
do pierwokupu, albo nie wykonują oni swoich praw, 
a przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna 
o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, prawo pierwo-
kupu przysługuje z mocy ustawy Agencji Nierucho-
mości Rolnych. 
Przepisów o prawie pierwokupu nie stosuje się w sy-
tuacji, kiedy nieruchomość rolną nabywa m. in. rolnik 
indywidualny na powiększenie gospodarstwa rodzin-
nego do powierzchni, w której łączna powierzchnia 
użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha lub osoba 
bliska zbywcy (wstępny, zstępny, rodzeństwo, dzieci 
rodzeństwa, małżonek oraz osoby przysposobione 
i przysposabiające). 
 Przepisy obowiązujące od 1 maja 2016 r. 
określają również dodatkowe warunki dopuszczal-
ności przeniesienia własności nieruchomości rolnej, 

w sytuacji kiedy w wyniku sprzedaży dochodzi do 
podziału gospodarstwa rolnego. Należy do nich m. 
in. wymóg, aby powierzchnia użytków rolnych, które 
pozostaną własnością zbywcy, była nie mniejsza niż 
powierzchnia użytków rolnych niezbędna do prowa-
dzenia działalności rolniczej, a zbywana nierucho-
mość rolna albo jej część wraz z nieruchomościami 
rolnymi nabywcy utworzą bądź powiększą gospodar-
stwo rolne. Zgodę na podział wydaje w drodze decy-
zji dyrektor oddziału ANR, na wniosek sprzedającego 
i nabywcy.
Podsumowując należy wskazać, że przepisy, które 
wejdą w życie 1 maja, w większym stopniu ograniczą 
obrót nieruchomościami rolnymi. Ograniczenia te nie 
będą jednak tak odczuwalne, dla osób, które zbywają 
nieruchomość rolną na rzecz osoby bliskiej w rozu-
mieniu ustawy. Dodatkowo w Sejmie prowadzone są 
prace nad projektem ustawy o wstrzymaniu sprzeda-
ży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Przewiduje 
on m. in. wymóg osobistego prowadzenia nabytego 
gospodarstwa, przez okres co najmniej 10 lat od jego 
nabycia, zakaz zbywania nieruchomości rolnej w tym 
czasie oraz wymóg zamieszkiwania na terenie gminy, 
w której znajduje się gospodarstwo, przez minimum 5 
lat. Niestety w tej chwili nie można przewidzieć osta-
tecznego kształtu zmian, jakie wprowadzi opracowy-
wana ustawa. 

pRaWnik odpoWiada
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Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rol-
niczych spotkał się z Radcą ds. Rolnictwa, Przyrody 
i Jakości Żywności Ambasady Królestwa Niderlandów 
Martijnem Homanem. 
Od 1 marca będą obowiązywały nowe kwoty przychodów 
decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń 
emerytalno-rentowych. O nowych kwotach poinformo-
wała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po-
wołując się na komunikat Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z 9 lutego 2016 r. o wysokości przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. wy-
noszącego 4 066 zł 95 gr. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego informuje, że od 1 marca 2016 r. kwoty mie-
sięcznego przychodu powodujące zmniejszenie, zawie-
szenie emerytury lub renty wynoszą: 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.846 zł 90 gr, 130% tego 
wynagrodzenia, tj. 5.287 zł 10 gr.
(GB)

Świadczenia-inaczej

Rolnicy, którzy czekają na wypłatę dopłat bezpośred-
nich za 2015 r. będą mogli ubiegać się o przyznanie spe-
cjalnego, nieoprocentowanego kredytu. Środki mogą 
posłużyć na sfinansowanie kosztów prowadzenia pro-
dukcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub 
paliwa. Kredyty takie będą dostępne w bankach współ-
pracujących z ARiMR, które podpiszą stosowne aneksy.
Całość oprocentowania kredytu zapłaci Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnik poniesie 
wyłącznie koszty prowizji, które wyniosą 0,25% kwoty 
kredytu. Pomoc ARiMR będzie udzielana w formule de 
minimis w rolnictwie co oznacza m.in, że wysokość dopłat 
do oprocentowania kredytu nie będzie mogła przekroczyć 
wolnego limitu tej pomocy na jedno gospodarstwo rolne, 
tj. równowartości 15 000 EUR w okresie trzech lat.Produ-
cent rolny będzie zobligowany do spłacenia kredyt w ter-
minie ustalonym z bankiem, ale nie później niż do 14 lipca 
2016 r.
Warunkiem ubiegania się o kredyt na sfinansowanie kosz-
tów prowadzenia produkcji rolnej będzie dołączenie do 
wniosku o kredyt zaświadczenia wydanego przez kierow-
nika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu 
na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płat-
ności obszarowej za 2015 rok,  w którym wskaże on kwotę, 
do wysokości której może być udzielony kredyt.
Zaciągając kredyt należy jednak pamiętać, że poza koniecz-
nością jego spłaty, bank może zobowiązać kredytobiorcę 
do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, które 
może mieć różną formę, np.: weksel, pełnomocnictwo do 

rachunku, poręczenie, hipoteka czy zastaw. Aneksy wpro-
wadzające zapisy w zakresie stosowania pomocy zostały 
przekazane do następujących banków: Bank Polskiej Spół-
dzielczości S.A., SGB-Bank S.A., Krakowski Bank Spół-

dzielczy S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Raiffeisen Bank 
Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.,Pekao S.A.

(GB)

Kredyt specjalnie dla rolników

Od 1 grudnia ub.r. do 23 lutego 2016 r. ARiMR wypłaci-
ła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 3,4 mld 
złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 
799 tys. rolników.
Z kolei od 16 października do 30 listopada 2015 roku 
ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. 
Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 
1,071 mln rolników.
Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 
rok złożyło wiosną ub. r. 1,35 mln rolników. Całkowita 
koperta finansowa przeznaczona na realizację tych do-

płat wynosi 14,49 mld złotych. Dotychczas Agencja wy-
płaciła łącznie 6,08 mld złotych.
Trwa również wypłata dopłat ONW i płatności rolnośro-
dowiskowych. 
Agencja przekazała dotychczas na konta bankowe ok. 
490 tys. rolników 648,68 mln złotych w ramach ONW 
i ponad 163 mln złotych dla ok. 25 tys. rolników – w ra-
mach płatności rolnośrodowiskowych.
Zgodnie z przepisami ARiMR zakończy realizację wszyst-
kich płatności obszarowych do 30 czerwca 2016 roku.
(GB)

Płatności bezpośrednie trafiają do rolników
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Żyto z powodzeniem można przeznaczać na paszę, cho-
ciażby dlatego, że jest atrakcyjne cenowo i w ten spo-
sób obniżyć koszty żywienia. W żywieniu świń mamy 
jednak pewne ograniczenia w skarmianiu tego zboża. 
Związane są one z występowaniem w ziarnie substancji 
antyżywieniowych, których jednak we współczesnych 
odmianach, szczególnie hybrydowych, jest mniej niż 
w starych odmianach (tabela 1).

Powyższe normy zalecają stosowanie żyta w ograniczo-
nych ilościach: w paszach dla prosiąt/warchlaków do 
10% mieszanki pełnoporcjowej, w tuczu - w mieszan-
kach typu grower – 30%, finiszer – 50% oraz dla loch do 
25%. Niektórzy autorzy oraz doświadczeni hodowcy nie 
polecają żyta dla prosiąt, w związku z tym, że jest dla 
nich trudno strawne, a zalecają stosowanie go głównie 
w tuczu, w powyższych lub mniejszych ilościach.
Stosując w żywieniu świń żyto, należy zwrócić szcze-
gólną uwagę nie tylko na zawartość substancji anty-
odżywczych, ale również na to, czy nie jest ono porażo-
ne sporyszem. Skarmianie żyta porażonego sporyszem 
skutkuje zatruciami u zwierząt objawiającymi się 
drgawkami, biegunkami i wymiotami mogącymi pro-
wadzić do upadków. Zawartość sporyszu w życie paszo-
wym nie powinna przekraczać 0,1%.  
Ziarno żyta wymaga po zbiorze ośmiotygodniowego 
okresu przechowywania (leżakowania), gdyż podawa-
nie żyta bezpośrednio po zbiorze prowadzi do zaburzeń 
trawienia szczególnie niebezpiecznych dla młodych 
zwierząt oraz loch wysokoprośnych i karmiących. 
Żyto jest więc dobrą paszą, która z powodzeniem może 
być stosowana w żywieniu trzody, ale nie może być je-

Światowa produkcja żyta w sezonie 2014/2015 wyniosła 14,6 mln ton. Polska, pod względem produkcji tego 
gatunku, zajmuje drugie miejsce w UE. Powierzchnia uprawy w ostatnich latach oscyluje wokół 1 mln ha, 
a zbiór wokół 2,5 mln ton, więc jesteśmy liczącym się producentem tego zboża na świecie. 

Żyto w żywieniu świn

dynym zbożem w mieszance czy dawce, a jego stosowanie 
musi być świadome.
Wartość pokarmowa żyta, jego skład chemiczny i wartość 
energetyczna zależy w dużym stopniu od odmiany, nawo-
żenia, warunków klimatycznych i dojrzałości ziarna. Za-
wiera ono dużo wysoko strawnej energii (skrobia i cukry 
proste). Ponadto, przy stosunkowo niskiej zawartości biał-
ka, ma korzystny bilans aminokwasowy, wysoką wartość 
biologiczną białka, a poziom lizyny, którą zawiera żyto, 
jest najlepiej ze wszystkich zbóż dostosowany do potrzeb 

Zawartość substancji antyodżywczych w życie 
(na podstawie „Zaleceń żywieniowych i wartości pokarmowej pasz dla świń” 

pod redakcją E. R. Greli i J. Skomiała, wydanie II uzupełnione, 2015 r.)

Substancja 
antyodżywcza

Jednostka Zawartość Sposób 
neutralizacji

Alkilorezorcynole mg/kg s.m. 941 - 1050
Inhibitory proteaz TIU/mg s.m. 5,48 - 6,32 ekstrakcja
NSP (β-glukanazy, celuloza, ksylaza) g/kg s.m. 142 - 162 enzymy paszowe

Taniny g/kg s.m. 2,85 - 3,69 toastowanie
Związki fitynowe g/kg s.m. 9,7 - 13,4 fitaza, moczenie
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świń. Strawność fermentujących substancji organicznych 
(FSO) w życie jest najwyższa z naszych zbóż (tabela 2).

W ostatnich latach przeprowadzono doświadczenia żywienio-
we w tuczu świń z udziałem żyta hybrydowego pod nadzorem 
merytorycznym prof. nadzw. dr. hab. Piotra Dorszewskiego 
z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgosz-
czy. Udział żyta hybrydowego w mieszance pełnoporcjowej 
dla grupy doświadczalnej w pierwszym etapie tuczu (od około 
28 kg) wynosił 30%, a w drugim etapie, po 38 dniach tuczu – 
50%. W grupie kontrolnej żyto zastąpiono zwiększoną ilością 
jęczmienia. Otrzymano statystycznie nieistotne różnice w wy-
nikach produkcyjnych. Przyrosty dobowe w grupie kontrolnej 
wyniosły 909 g, przy zużyciu 2,72 kg paszy na kg przyrostu, 
a w grupie doświadczalnej odpowiednio 890 g i 2,87 kg/kg 
przyrostu. Po uboju poddano tusze klasyfikacji SEUROP, która 
wykazała znacznie wyższą zawartość mięsa w tuszy, w grupie 
doświadczalnej (S - 33,3%, E – 59,5%, U – 7,5%) niż kontrolnej 
(S – 16,7%, E – 71,4%, U – 9,5%, R – 2,4%). W ocenie labo-
ratoryjnej mięsa nieznacznie lepsze parametry miały świnie 
żywione mieszankami z udziałem żyta hybrydowego, a przy 
ocenie sensorycznej wyniki wykazały znaczne różnice staty-
styczne na korzyść tak żywionych świń. 
Podsumowując to doświadczenie, trzeba powiedzieć, że wpro-
wadzenie żyta hybrydowego do żywienia tuczników poprawi-
ło mięsność tusz oraz korzystnie wpłynęło na poprawę jakości 
mięsa. Te wyniki potwierdzają również duńscy hodowcy świń. 
Zacytuję chociażby kilka ich wypowiedzi. 
Peder Enggaard z Tommerup, Funen: Zwiększyłem udział żyta 
w mieszance do 30 - 35 procent. Większy udział żyta pomógł 
mi uzyskać większą mięsność odstawianych zwierząt. Również 
Lars Jacobsen z Norredal Enrichment, Struer twierdzi, że zarów-
no przy produkcji loszek, jak i tuczników kastratów udział żyta 
w mieszance około 20% zbóż zwiększył pobranie paszy, a także 
uspokajał zwierzęta, zmniejszając ich agresywność. 
Wiele pozytywnych słów na temat żyta w żywieniu świń usły-

szeliśmy także z ust dr. Tomasza Schwarza z Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, podczas III Pomorskiego Forum Trzodziar-
skiego, które odbyło się w listopadzie ub.r. w Gdańsku. Według 
niego zalety żyta to:
•	 wysoka	zawartość	łatwo	strawnej	energii:
- skrobia,
- cukry proste;
•	 wysoka	smakowitość;
•	 znakomity	wpływ	na	jakość	tusz	i	tłuszczu;
•	 wysoka	wartość	biologiczna	białka,	prawidłowy	stosu-
nek aminokwasów;
•	 niskie	wymagania	i	koszty	uprawy;
•	 wysokie	plony	na	glebach	lekkich;
•	 wysoka	odporność	na	porażenia	grzybowe.

Podsumowując, należy stwierdzić, że żyto z powodzeniem moż-
na stosować w żywieniu świń, szczególnie w tuczu, osiągając 
przyzwoite wyniki produkcyjne, poprawiając mięsność i jakość 
tuszy. Biorąc pod uwagę różnice w cenie zbóż, tuczenie świń ze 
znacznym udziałem żyta obniża koszty żywienia, co dziś ma nie-
bagatelne znaczenie.

Zawartość wybranych składników pokarmowych oraz energii w 1 kg wybranych zbóż
(na podstawie „Zaleceń żywieniowych i wartości pokarmowej pasz dla świń” pod redakcją E. R. Greli i J. Skomiała, wydanie II uzupełnione, 2015 r.)

Wyszczególnienie Żyto Jęczmień Pszenica Pszenżyto Owies Owies nagoz.
Energia metaboliczna (MJ) 13,25 12,74 14,03 13,78 11,25 14,97
Białko ogólne (g) 95 110 119 122 118 140
Tłuszcz surowy (g) 16 21 20 14 41 68
Włókno surowe (g) 24 48 29 24 98 16
Popiół surowy (g) 18 27 18 18 31 20
Skrobia (g) 545 523 594 465 393 535
Cukier (g) 56 21 27 44 16 14
Lizyna (g) 3,7 3,8 3,3 4,1 4,7 5,2
Metionina (g) 1,6 1,8 1,9 1,8 1,9 2,0
Cystyna (g) 2,1 2,5 2,7 2,6 2,6 4,3
Treonina (g) 3,2 3,6 3,4 1,2 4,0 4,3
Tryptofan (g) 1,0 1,4 1,3 3,9 1,5 1,8

Walina (g) 4,6 5,5 4,9 5,6 6,1 6,9
Strawność FSO % 68 50 64 52 30 57

Maria Gwizdała,
PODR w Gdańsku
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Konie są zwierzętami monogastrycznymi – mają żo-
łądek jednokomorowy. Ich przewód pokarmowy jest 
bardzo delikatny, co stanowi predyspozycję do różnych 
dolegliwości i stanów chorobowych związanych z nie-
prawidłowym żywieniem. Układ pokarmowy konia 
przystosowany jest do pokarmu składającego się m.in. 
z trawy i siana. Rozkładanie zawartej w pożywieniu ce-
lulozy do postaci strawnej przebiega w jelicie ślepym, 
dzięki odpowiednim bakteriom. 

Woda
Koń wypija dziennie 20 - 60 litrów wody (od 1 do 3 
wiader), dlatego powinniśmy zadbać o stały dostęp 
zwierząt do świeżej i czystej wody. Po intensywnym 
użytkowaniu, a przed podaniem wody należy odczekać 
1 - 1,5 godz. aż koń „ostygnie”. Potwierdzeniem zna-
czenia wody dla konia jest doświadczenie przeprowa-
dzone we Francji, podczas którego jeden koń żywiony 
był obficie suchą paszą, ale bez wody - w efekcie padł 
po 6 dniach, natomiast drugi koń, pozbawiony paszy, 
ale pojony przeżył 25 dni (Prawocheński, 1950).

Niezbędne składniki pokarmowe
Włókno pokarmowe (błonnik) znajduje się przede 

wszystkim w paszach objętościowych. Jego źródłem 
jest głównie trawa i siano. Konie, które nie wykonują 
żadnej pracy czy też charakteryzują się lekkim typem 
użytkowym, mogą bazować na tej diecie. Pamiętajmy, 
aby tereny wolnego wybiegu koni nie były zapiaszczone. 
Skubanie świeżej trawy przez konie wraz z sypką ziemią 
powoduje zapiaszczenia i nagłe schorzenia kolkowe.
Węglowodany rozpuszczalne w wodzie – skrobia. Źró-
dłem skrobi są głównie pasze treściwe. Bezpieczne jest 
podawanie owsa ze względu na wysoką zawartość włók-
na i łatwostrawność. Skrobię należy podawać często 
i w małych ilościach. 
Doskonałym źródłem energii dla koni jest wysokokalo-
ryczna kukurydza, powszechnie stosowana w Ameryce. 
Należy pamiętać o zbilansowaniu diety, gdyż nadmiar 
łatwo strawnych węglowodanów może doprowadzić 
do degradacji flory bakteryjnej jelita ślepego i zaburzeń 
trawienia. W następstwie takiej sytuacji mogą pojawić 
się biegunki, morzyska - kolki czy ochwat. 
Kolejność w zadawaniu pasz nie jest bez znaczenia. 
W pierwszej kolejności należy podać siano, następnie 
pasze treściwe.
Nienasycone tłuszcze roślinne stanowią znakomitą re-
zerwę energetyczną i mogą być wykorzystywane w spe-

cjalnej diecie dla koni użytkowanych w sporcie.
Białko, jako powszechnie stosowany budulec, dostarcza-
ne jest w odpowiedniej ilości w postaci młodej zielonki. 
Nadmiar białka może niekorzystnie wpływać na pracę 
serca, układ krążeniowo-oddechowy, pogarszając kon-
dycję zwierzęcia. Przebiałczenie zazwyczaj objawia się 
wzmożonym piciem i zwiększa pobudliwość nerwową.
Witaminy i sole mineralne znajdują się w trawie i sianie. 
Możemy je uzupełniać, suplementując pożywienie lizaw-
kami wstawianymi do boksów. Konie chętnie korzystają 
z takiego urozmaicenia diety. Źródłem witamin są rów-
nież smakołyki w postaci uwielbianych przez konie ja-
błek, marchwi czy bananów. 
Racjonalne i zbilansowane żywienie owocuje dobrą kon-
dycją zwierzęcia, co przekłada się na ogólny stan zdrowia 
koni i satysfakcję właścicieli z prowadzonej hodowli.  

Z roku na rok coraz więcej koni trafia do gospodarstw agroturystycznych, wzbogacając oferty wypoczyn-
ku na obszarach wiejskich o konną rekreację. Chcąc utrzymać zwierzęta w dobrej kondycji, pamiętajmy 
o podstawowych zasadach ich żywienia.

Jak prawidłowo żywić konie?

Mikołaj Chodyra, 
PODR w Gdańsku
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Pierwszy miesiąc nowego roku nie był pomyślny dla produ-
centów ciągników rolniczych. Spadki odczuli niemal wszyscy. 
Obecny wynik jest na pewno najgorszym od czasu wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, a więc od 2004 r. Składa się na nie-
go wiele czynników, są to m.in. niskie ceny w skupach i brak 
dotacji na zakup ciągników. W marcu kończy się kolejna tura 
naborów w ramach PROW, jednak nie wiadomo, kiedy pienią-
dze pojawią się na rynku. W obecnej sytuacji potrzeba jest re-
akcja producentów: przede wszystkim obniżenie cen i urucho-
mienie atrakcyjnych programów finansowania fabrycznego, 
które mogą skłonić rolników do inwestowania w tym trudnym 
okresie – mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin & Jacob.

LIdeRZy Z CZeCH
W pierwszym miesiącu roku liderem rynku został Zetor. Za-
rejestrowano 77 ciągników tego producenta, czyli o 67 proc. 
mniej niż w grudniu i 39 proc. mniej niż w analogicznym 
miesiącu roku 2015. Na drugim miejscu z wynikiem 66 sprze-
danych szt. uplasował się New Holland. Taki wynik oznacza, 
że w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku zarejestrowa-
no o 33 proc. mniej niebiesko-białych ciągników. Podium ex 
aequo zamykają Kubota i John Deere. Obie marki wypuściły 
na rynek po 45 nowych traktorów. 

TyM RAZeM PRoxIMA 90
W styczniowym zestawieniu modeli króluje Zetor Proxima 90, 
na zakup którego zdecydowało się 24 rolników. Jest to wynik 
o 3 szt. wyższy od odnotowanego przez ten sam traktor w ana-
logicznym okresie roku 2015. Wiceliderem został Ursus C 380 
– w sumie sprzedano 21 szt. tego konkretnego modelu. Na naj-
niższym stopniu podium z wynikiem 17 rejestracji uplasował 
się Farmtrac 675DTN. W porównaniu ze styczniem ubiegłego 
roku sprzedaż tego modelu wzrosła o blisko 467 proc.

MAZoWSZe NA ToPIe
W regionach bez większych zmian. Pierwsze miejsce nie-
mal tradycyjnie przypadło Mazowszu. Zarejestrowano tam 
93 nowe ciągniki, co jest wynikiem o 24 proc. gorszym od 
ubiegłorocznego. Wiceliderem zestawienia pozostaje Wiel-
kopolska, w której zarejestrowano 56 szt., a więc o blisko 47 
proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2015. Podium 
z wynikiem 36 rejestracji zamyka woj. lubelskie. Lubuszanie 
nabyli w omawianym miesiącu 36 nowych ciągników, czyli 
o 25 proc. mniej niż w styczniu ubiegłego roku.

Ciągniki – wyjątkowo 
słaby styczeń

Początek roku na rynku nowych traktorów 
nie zapowiada dobrych zmian. W styczniu 
zarejestrowano zaledwie 469 szt., czyli o bli-
sko 63 proc. mniej niż w grudniu i 27 proc. 
mniej niż w analogicznym miesiącu roku 
2015. To najsłabszy wynik od wielu lat – in-
formuje agencja Martin & Jacob monitoru-
jąca rynek rolniczy.

Nowy rok nie przyniósł zmian na rynku przyczep, na którym 
wciąż panuje tendencja spadkowa. W styczniu zarejestrowano 
bowiem 182 nowe przyczepy rolnicze, a więc o 35 proc. mniej 
niż przed rokiem – informuje agencja Martin & Jacob monito-
rująca rynek rolniczy. 
W pierwszym miesiącu ubiegłego roku licznik rejestracji za-
trzymał się na poziomie 283 sztuk. Obecna sprzedaż jest zatem 
znacząco niższa. – Jak pokazuje styczeń, obecny rok nie zapowia-
da się najlepiej. Niskie ceny w skupach, zwłaszcza zbóż i trzody, 
a także niskie ceny mleka nie zachęcają rolników do inwesto-
wania w nowy sprzęt. Wciąż na rynku nie pojawiły się również 
żadne formy wsparcia inwestycyjnego. To wszystko powoduje, 
że w najbliższym czasie nie oczekujemy drastycznych wzrostów 
sprzedaży – mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin & Jacob.

Pronar nie do przebicia
Lider rynku przyczep, firma Pronar, rozpoczął nowy rok dość do-
brym wynikiem – rejestracją 83 szt. Mimo że jest to liczba mniejsza 
od ubiegłorocznej, kiedy zarejestrowano 110 przyczep, to wciąż po-
zwoliła ona Pronarowi na zdobycie 46 proc. udziału w rynku i wy-
przedzenie producenta z miejsca drugiego aż o 75 proc. Zajmujący 
drugie miejsce Metal-Fach wypuścił w styczniu na rynek 20 no-
wych przyczep, a więc prawie 2-krotnie mniej niż w roku ubiegłym. 
Trzecie miejsce ex aequo przypadło natomiast Zasławowi i firmie 
Meprozet, które zarejestrowały po 13 szt. Warto nadmienić, że pod-
czas gdy dla Meprozetu oznacza to 116 proc. wzrost w skali roku, to 
dla Zasława jest to wynik o 2 szt. słabszy niż w 2015. 

10–12 T wciąż na topie
Nieprzerwanie największą popularnością wśród rolników cie-
szą się przyczepy o ładowności 10 000–12 999 kg. W styczniu 
2016 r. zdecydowało się na nie 53 nabywców. Również w tej ka-
tegorii oznacza to jednak spadek – w tym wypadku o 52 proc. 

w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadło 
także zainteresowanie przyczepami o tonażu 6–7 T, które styczeń 
zakończyły z wynikiem 40 rejestracji, czyli o 5 szt. słabszym niż 
w styczniu 2015. Podium w tej kategorii zamykają przyczepy o ła-
downości 8000–8999 kg, które trafiły do 26 rolników. 

Wielkopolska – lider mimo spadków
W klasyfikacji regionów pierwsze miejsce zajmuje Wielkopol-
ska, w której w omawianym miesiącu zarejestrowano 31 no-
wych przyczep. Taki rezultat to dla Wielkopolan 100 proc. spa-
dek w skali roku (w styczniu ubiegłego roku zakupili 62 szt.), co 
jednak nie przeszkodziło im w zdobyciu blisko 22 proc. całego 
styczniowego rynku. Wiceliderem ze sprzedażą 26 szt. zostało 
tym razem woj. lubelskie. Tu spadek w porównaniu z analogicz-
nym okresem roku 2015 jest jednak mniejszy niż w przypadku 
lidera klasyfikacji – zaledwie 18 proc. Ostatnie miejsce na po-
dium zajmuje Mazowsze, w którym w styczniu tego roku sprze-
dano 21 nowych przyczep.

Marka Liczba ciągni-
ków rolniczych 
w styczniu

Udział rynkowy % Zmiana proc. 
w stosunku 
do 2015 r. 
[Sty16-Sty15]

ZETOR 77 16,42% -39,37%
NEW HOLLAND 66 14,07% -33,33%
JOHN DEERE 45 9,59% -47,67%
KUBOTA 45 9,59% -2,17%
CASE IH 35 7,46% -14,63%
URSUS 32 6,82% 39,13%
FARMTRAC 31 6,61% 34,78%
DEUTZ-FAHR 30 6,40% -50,00%
VALTRA 21 4,48% -16,00%
CLAAS 15 3,20% 0,00%
POZOSTAŁE 72 15,35% -24,21%

469 100,00% -26,72%

Przyczepy- 
tendencja spadkowa
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-FAKO jest najstarszym polskim 
przedsiębiorstwem w tej branży. Na 
rynku działa nieprzerwanie już po-
nad 60 lat
-Producent oferuje kotły wodne 
w zakresie mocy od 16 do 10 tys. 
kW oraz kotły parowe w zakresie 
wydajności pary od 80 do 15 tys. 
kg pary na godzinę i ciśnienia do 20 
bar. Mogą być one opalane zarów-
no paliwami stałymi takimi jak: wę-
giel kamienny, miał węglowy, eko-
groszek, pellet, biomasa (zrębki 
drewniane), a także paliwami płyn-
nymi takimi jak: gaz, olej opałowy, 
mazut, olej popirolityczny.
- Kotły wodne serii Ultra 20-40 to 
urządzenia doskonale nadające się 

do ogrzewania budynków (np. do-
mów jednorodzinnych, gospodar-
czych czy niewielkich zakładów prze-
mysłowych) o powierzchni do ok. 
450 metrów kw. 
-Do ogrzania domów jednorodzin-
nych czy niedużych gospodarstw 
można zastosować inny typ kotłów 
wodnych: Ultra duo. Przeznaczone 
są dla klientów poszukujących no-
woczesnych i ekologicznych rozwią-
zań w spalaniu paliw stałych. 
-Opalanie drewnem kawałkowanym 
może być zarówno tanie, wydajne, 
jak i bezproblemowe. Łatwość ob-
sługi, dużą wydajność i pełną auto-
matykę procesu spalania drewna za-
pewniają kotły wodne typu Madera. 

Fabryka Kotłów „FAKO” S.A.
ul. Soczniowców 8
84-230 Rumia
tel. (58) 671-70-80
www.fako.pl

O firmie

Podstawowe parametry techniczno – eksploatacyjnekotłów wodnych IBIZA 16 – 30

Wyszczególnienie Jednost. IBIZA 16 IBIZA 20 IBIZA 25 IBIZA 30

Paliwo pellet 
drzewny

pellet 
drzewny

pellet 
drzewny

pellet 
drzewny

Moc znamionowa kotła kW 16 20 25 30

Zużycie paliwa kg/h 3,8 4,7 5,9 7,1

Sprawność % 90 90 90 90

Pojemność zasobnika litry 300/400/500 300/400/500 300/400/500 300/400/500

Wymagany ciąg dymnicy Pa 20 25 25 30

Temperatura spalin w dymnicy º 180 180 180 180

Średnica króćów zasilania i po-
wrotu

cal 1½ 1½ 1½ 1½

Kotły wodne Ibiza to najnowszy i nowoczesny produkt firmy FAKO 
z Rumi. Ich użytkowanie jest łatwe i proste – nie wymagają dużej prze-
strzeni, a obsługa nie jest czasochłonna. Nabywcy kotła na pewno 
docenią jego pełną automatykę, która zadba o regulację pracy kotła, 
podając odpowiednią ilość paliwa, wliczając w to proces rozpalania, 
wygaszania i czyszczenia palnika. Kotły zostały zaprojektowane tak, 
żeby wszystkie czynności obsługowe przeprowadzać na od przodu ko-
tła, dzięki temu nie jest potrzebne duże pomieszczeni kotłowni.

Zalety:
-proste i ekologiczne ogrzewanie peletem
-pełna automatyka, użytkownik nie musi samodzielnie dbać 
o regulację pracy kotła
-kotły są zaawansowane technologicznie i proste w obsłudze
-mechanizm  wytrząsania płomieniówek, który zmniejsza konieczność 
czyszczenia urządzenia, obsługa ogranicza się do wygarnięcia popiołu 
i zasypywania paliwa co kilka dni
-urządzenie sprawdzi się w niewielkich pomieszczeniach, wszystkie 
czynności przeprowadza się od przodu kotła

IBIZA – ekologIcZnIe I nowocZeśnIe 



16 AKTuALNOŚCI

NotowaNia

targowisko buraki 
ćwikłowe 
1.00 kg

Cebula 
1.00 kg

Jabłka
1.00 kg

gruszki
1.00 kg

Jaja
1 szt.

kalafior
1 szt.

kapusta
1 kgMiejscowość

chojnice 1,30-1,50 2,50-3,50 2,80-4,00 5,00-6,00 0,55-1,00 1,50-2,00

Dzierzgoń 1,80 2,60 0,50

Gdańsk 2,00 2,50 2,00-2,90 4,50 0,60-0,80 6,50 2,00

kartuzy 1,50 2,50 1,50-3,50 3,00-4,00 0,80-1,00 2,00

kościerzyna 1,00-1,20 1,20-1,80 1,60-3,00 1,80-4,50 0,60-0,80 8,00 1,50

kwidzyn 1,90 3,00 0,50 0,50

starogard 1,80 2,00 2,80 0,40-0,60 0,40-0,60 1,80

tczew 2,00 2,40 2,20

Ceny targowiskowe w woj. pomorskim za okres od 15.02.2016 r. do 19.02.2016 r.

targowisko Marchew

1.00 kg

ogórek 
długi
1.00 kg

Papryka
1.00 kg

Pietruszka
1.00 kg

Por
1.00 kg

Por
1.00 szt.

Pomidory
1.00 kgMiejscowość

chojnice 2,50-2,80 3,00-4,00 5,50-8,50 6,00-6,90 4,00-5,00 4,00-8,50

Gdańsk 3,00 14,50 16,50 6,50 6,50 9,50-19,50

kartuzy 2,00 6,00-8,00 6,00 6,00 5,00-6,50

kościerzyna 1,20-2,00 6,00-9,50 10,00 3,50-4,50 3,90 2,00-2,50 5,00-7,50

starogard 2,00 12,50 11,80 6,00 2,50 8,00-14,50

tczew 2,30 6,00 4,10

Źródło: PODR Gdańśk

9.03.2016  Pokaz cięcia i formowania 
koron drzew owocowych
-Gospodarstwo szkółkarsko-sadownicze „jan-sad” 
(gmina Dywity, woj. warmińsko-mazurskie)

10.03.2016 seminarium regionalne 
„Formy rozliczeń finansowych stowarzyszeń 
oraz kół Gospodyń wiejskich” -słupsk

15.03.2016 seminarium 
„integrowane metody ochrony w sadach przydomowych”
-karżniczka (powiat słupski)

*18-20.03.2016 targi agrotech, kielce - kielce

*23.03.2016 konferencja wojewódzka 
„nowe zagrożenia w uprawie truskawki”-chmielno

*4.04.2016 konferencja wojewódzka 
„szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez zwierzęta 
a kształtowanie bioróżnorodności krajobrazu” -kościerzyna

targowisko seler
1.00 kg

Rzodkiewka
1 pęczek

Ziemniaki
1.00 kgMiejscowość

chojnice 5,50-6,50 0,90-1,50

Dzierzgoń 1,20

Gdańsk 6,50 2,50 1,00-1,20

kartuzy 6,00 1,00-1,20

kościerzyna 3,50-5,00 1,80-2,00 1,20-1,40

kwidzyn 1,00

starogard 6,00 1,00

tczew 5,00 1,00

Dane Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Tam 
 warto 
 być!

cena prosiąt 100 – 115 zł. za 1.00 szt. – powiat kwidzyn
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