
BEZPŁATNY MAGAZYN ROLNIKÓW - TARGI - PORADY - WIADOMOŚCI BRANŻOWE

www.expressrolniczy.plissn: 2353-6128NR 27, marzec 2016r. 

Produkcja trzody chlewnej w województwie pomorsk im 
to 7% produkcji  k rajowej.
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Mimo znacznego spadku cen w latach 2014-2015, 
perspektywy rynku mleka w następnej dekadzie oce-
niane są jako dobre. Przewidywany wzrost cen powi-
nien być jednak wolniejszy niż w latach 2004-2013.

URsUs współpRacUje z baNkiem

jak osiągNąć wysokie ploNy 
RzepakU ozimego?

RyNek mleka

SGB-Bank będzie współpracował z  Ursusem w zakre-
sie promocyjnego finansowania fabrycznego ciągni-
ków i maszyn rolniczych

Wczesnowiosenna aplikacja azotu powinna wpłynąć 
na stymulację ogólnego wigoru roślin, który określa się 
poprzez: tempo regeneracji i dynamikę wzrostu korzeni, 
tempo wzrostu rozety liściowej, późniejszą dynamikę 
wzrostu pędu głównego
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minister Jurgiel omówił wniosek Polski w zakresie potrzeby 
wdrożenia działań stabilizujących na rynku mleka, który zo-
stał złożony do komisji europejskiej.  Sekretarz stanu Jacek 
Bogucki podkreślił, że w sprawie polskich postulatów na fo-
rum europejskim po raz pierwszy udaje się nawiązać kontakt 
z innymi krajami członkowskimi Ue.
minister Jurgiel zaprezentował także konkluzje Prezydencji, 
przedstawione na ostatniej radzie ministrów Ue ds. rolnic-
twa i rybołówstwa (z dnia 14 marca 2016 r.). rada uznała po-
wagę i czas trwania światowego kryzysu na rynkach rolnych 
i jego wpływ w europie, w tym w sektorze mleka. konkluzje 
dotyczą różnorodnych form wsparcia dla sektora mleczar-
skiego, w tym zwiększenia kwoty pomocy de minimis do 
30.000 eUr, zintensyfikowania starań w zakresie uregulowa-
nia wymiany handlowej między Ue a rosją, w celu ułatwie-
nia wznowienia wymiany handlowej produktami objętymi 
zakazem SPS a także kontynuacji inicjatyw dyplomatycznych 
w celu ustalenia nowych rynków dla eksportu produktów rol-
nych z Ue.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele sektora mleczar-
skiego sugerowali, aby dodatkowe kwoty (bądź w ramach po-
mocy de minimis bądź środków krajowych) mogły być prze-
znaczane na dopłaty do materiału siewnego kukurydzy, traw 
i roślin motylkowych.
Istotną kwestią dla branży mleczarskiej jest także wsparcie 
eksportu polskich produktów mleczarskich, poprzez kredyty 
eksportowe lub dopłaty do eksportu. Uczestnicy spotkania 
podnieśli także kwestię spadku spożycia mleka i jego produk-
tów w Polsce oraz zwiększający się import tych produktów z 

innych krajów. aby zahamować tego typu sytuację zapropo-
nowano przeprowadzenie szerokich działań promocyjnych 
polskich artykułów mleczarskich na rynku wewnętrznym.
Na koniec dyskusji na temat sytuacji na rynku mleka i roz-
wiązań proponowanych przez komisję europejską minister 

krzysztof Jurgiel zapowiedział, że przy każdym kolejnym  
wniosku do ke będzie chciał wykorzystywać głos branży. 

(MR)

Spotkanie z branżą mleczarską 
O trudnej sytuacji na rynku mleka rozmawiano w siedzibie resortu rolnictwa. Przedstawiciele organizacji 
branży mleczarskiej oraz spółdzielni mleczarskich, spotkali się tam 18 marca z ministrem Krzysztofem Jurgie-
lem oraz sekretarzem stanu Jackiem Boguckim 

SGB-Bank S.A. oraz Ursus S.A., podczas trwających 
w Kielcach targów rolniczych Agrotech podpisały list 
intencyjny dotyczący współpracy w zakresie promo-
cyjnego finansowania fabrycznego ciągników i maszyn 
rolniczych.Oferta dostępna będzie w zrzeszonych Ban-
kach Spółdzielczych i zostanie dopasowana do potrzeb 
ich klientów.

W ramach współpracy SGB-Bank i Ursus będą prowadzić 
działania promocyjne, takie jak wspólne akcje wizerun-
kowe budujące świadomości finansowania fabrycznego 
wśród klientów Banków Spółdzielczych SGB, wspól-
ny udział w konferencjach oraz innych wydarzeniach 
o charakterze lokalnym czy wzajemne korzystanie z ma-
teriałów promocyjnych.
-Zawiązanie współpracy pomiędzy SGB-Bankiem zrze-
szającym ponad 200 Banków Spółdzielczych i firmą 
Ursus – znanym polskim producentem wysokiej kla-
sy ciągników i maszyn rolniczych, wskazuje kierunek 
działań wynikających ze strategii naszej Grupy, w której 
przedstawiciele sektora agro są od zawsze kluczowymi 
klientami – podkreśla Ziemowit Stempin, Wiceprezes 
Zarządu SGB-Banku.
-Współpraca Ursusa, firmy z polskim kapitałem z pol-

skimi Bankami Spółdzielczymi to optymalne rozwiąza-
nie dla obopólnych korzyści i przede wszystkim – dla 
dobra naszych wspólnych klientów – mówi karol Zaraj-
czyk, prezes Ursus S.a

(GB)

Banki Spółdzielcze SGB 
będą współpracowały z Ursusem
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Pomoc dla 
młodych rolników 
Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można będzie 
składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach 
poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej na rzecz młodych rolników” finanso-
wanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

Jest to już drugi nabór wniosków o takie wsparcie, po-
przedni odbył się od 20 sierpnia do 16 września 2015 
r.. W ramach całego PrOW 2014-2020 na wsparcie 
dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.
Nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa 
i rozwoju Wsi w sprawie premii dla młodych rolni-
ków (Dz. U. z 2016 r., poz. 345) łagodzi dotychczas 
obowiązujące zasady udzielania tej pomocy.
Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie 
będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już 
rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc 
m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten 
dotyczy także wnioskodawców, którzy ubiegali się 
o premię dla młodych rolników w roku 2015.
(BG)
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Uniwersytet Rolniczy z Krakowa zaprezentował poczas 
targów Polagra-Premiery badawczy model maszyny do 
rozdrabniania karp korzeniowych wierzby oraz krzewów 
i młodych drzew. Kilka dni wcześniej urządzenie zostało 
zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej 
Polskiej, jako zgłoszenie wynalazku nr P.415825.

Pomysłodawcy maszyny podkreślają,że likwidacja plan-
tacji wierzby energetycznej wymaga dużych nakładów 
energetycznych, co wynika z konieczności rozdrobnienia 
na pow. 1 ha ok. 15-20 tys. karp i ich systemów korzenio-
wych. Jest to zabieg kosztochłonny i wymagający dużych 
nakładów robocizny. Już teraz pojawiają się problemy 
likwidacji plantacji, wynikające z zakończenia ich użyt-
kowania lub zaniechania uprawy wierzby i przeznaczenia 
pól pod uprawę innych roślin. Dlatego właśnie opracowa-
nie technologii energooszczędnej, mniej kosztochłonnej 
niż obecnie jest oczekiwane przez właścicieli plantacji.
Naukowcy planują przeprowadzenie szczegółowych ba-
dań  eksploatacyjnych modelu maszyny oraz opracowanie 
wytycznych do wprowadzenia nowej technologii likwida-
cji plantacji wierzbowych. Później i po ewentualnym uzy-
skaniu pozytywnych rezultatów w grę wchodzi komercja-
lizacja urządzenia.

maszyna powstała w wyniku realizacji projektu: Opraco-
wanie nowej technologii i modelu funkcjonalnego maszy-

Nowatorska
maszyna rolnicza 
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Prawie 200 osób - rolnicy, przedstawiciele 
samorządów i kółek rolniczych uczestni-
czyło w debacie rolniczej, którą zorganizo-
wano w środę 9 marca w Pomorskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Gdańsku. Debatę 
zorganizowano z inicjatywy Pomorskiej 
Izby Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi reprezentował wiceminister 
Ryszard Zarudzki.

Oprócz polityki rolnej rządu na lata 2015-
2019 w dyskusji poruszono także inne tema-
ty - odpowiedzialności państwa za szkody 

wyrządzone przez zwierzęta chronione, za-
grożeń dla środowiska i rolnictwa, wynika-
jących z wzrastającej populacji bobrów na 
Żuławach, harmonogramu wprowadzania 
Programu rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Podczas spotkania omówiono również zaga-
nienia dotyczące  gospodarowania gruntami 
rolnymi i mechanizmy wsparcia sektora rol-
niczego przez arr.
W debacie wzięło udział prawie 200 osób: 
rolnicy, przedstawiciele samorządów i kó-
łek rolniczych.
(GB)

Debata o polityce rolnej
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ny do rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej, 
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i roz-
woju w ramach Programu Badań Stosowanych. W celu 
realizacji grantu zawiązało się konsorcjum naukowo-prze-
mysłowe, w skład którego oprócz Uniwersytetu rolniczego 

– jako lidera – wszedł Przemysłowy Instytut maszyn rol-
niczych z Poznania oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
PrOmar Sp. z o.o. 

(GM)
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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 

reklama   U/2016/rl
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Jaka pomoc dla fotowoltaiki?

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

Jeden z Czytelników, zainteresowany rolniczymi 
innowacjami, zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 
instalacji fotowoltaicznych. Na pytanie odpowiada 
Mecenas Ryszard Stopa.  

Fotowoltaika jest innowacyjną technologią, która po-
zwala na przemianę światła słonecznego w energię 
elektryczną. Niewątpliwy wzrost zainteresowania in-
stalacjami fotowoltaicznymi, wynika z faktu, że prze-
twarzają one promieniowanie słoneczne bezpośred-
nio na energię elektryczną bez hałasu, zanieczyszczeń 
i innych czynników, które niekorzystnie wpływają na 
środowisko. Warto również zwrócić uwagę, że wraz 
z energetyką wiatrową należy do najszybciej rozwijają-
cych się sektorów odnawialnej energetyki na świecie. 
Nieprecyzyjne przepisy
W polskim systemie prawnym budowanie instalacji 
fotowoltaicznych regulują przede wszystkim: ustawa 
z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach 
energii, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo 
energetyczne, ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku  - Pra-
wo budowlane. Niewątpliwie fotowoltaika jest nową 
dziedziną, a przepisy odnoszące się do wykorzystania 
energii słonecznej są nieprecyzyjne, co utrudnia wła-
ściwą interpretację. Z tego tez powodu znowelizowano 
ustawę – Prawo energetyczne, a także wprowadzono 
ustawę o odnawialnych źródłach energii. To właśnie 
w tym akcie, poprzez wdrożenie systemu wsparcia dla 
inwestorów, promuje się wykorzystywanie energii ze 
źródeł odnawialnych. Punktem wyjścia dla dalszych 
rozważań jest zawarta w art. 2 pkt 19 definicja legal-
na pojęcia „mikroinstalacja”. Poprzez ten termin na-
leży rozumieć instalację odnawialnego źródła energii 
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie więk-

szej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenerge-
tycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 
kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie 
większej niż 120 kW. 
Inwestor staje się prosumentem
Właściciel mikroinstalacji, który wytwarza energię 
elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, 
może sprzedać niewykorzystaną energię elektrycz-
ną wytworzoną przez niego w mikroinstalacji, którą 
wprowadzono do sieci dystrybucyjnej. Jest to najła-
twiejszy sposób wykorzystania energii elektrycznej 
produkowanej w elektrowni słonecznej. W konse-
kwencji inwestor staje się  prosumentem- osobą, któ-
ra poza samą konsumpcją zakupionego towaru lub 
usługi jest zaangażowana w proces jego wytwarzania, 
ulepszania lub promocji, co wykracza poza zakres 
znaczeniowy słowa konsument. Jednakże prosument 
powinien być świadomy, że odsprzedaż energii elek-
trycznej, która została wyprodukowana w mikroin-
stalacji, podlega opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych. 
Warto zwrócić uwagę, iż co do zasady podjęcie dzia-
łalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych wymaga uzyskania koncesji 
na warunkach określonych przez ustawę prawo ener-
getyczne. Jednakże zgodnie z treścią art. 3 ustawy 
o odnawialnych źródłach energii z tego obowiązku 
zwolniono m.in. generację energii elektrycznej w mi-
kroinstalacji. Niemniej jednak należy podkreślić, że 
ustawodawca zobowiązał właściciela mikroinstalacji  
do poinformowania właściwego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego w terminie 30 dni przed dniem 
przyłączenia mikroinstalacji o: terminie przyłączenia, 
planowanej lokalizacji oraz rodzaju i jej mocy. Usta-

wodawca nakłada również obowiązek informowania 
o zmianie, zawieszeniu lub zakończeniu pracy przez 
mikroinstalację. 
Wsparcie zależne od wielkości
Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza 
system wsparcia dla inwestorów, który jest zależny 
od wielkości instalacji. mikroinstalacje o mocy do 10 
kW mają możliwość sprzedaży nadwyżek energii po 
taryfach gwarantowanych w wysokości 0,75 zł/ kWh 
dla instalacji o mocy 3 kW oraz 0,65 zł/ kWh dla in-
stalacji o mocy 3-10 kW. Pozostali właściciele będą 
mogli nabyć prawo do sprzedaży energii po stawkach 
wyższych niż rynkowe w toku przeprowadzonej au-
kcji, która będzie organizowana minimum raz na rok.  
Nabyte prawo do sprzedaży energii obowiązywać bę-
dzie przez 15 lat od chwili uruchomienia instalacji. 
Niewątpliwie jednym z czynników, które wpływają 
na podjęcie decyzji dotyczącej zainstalowania mikro-
instalacji jest kwestia procedur administracyjnych , 
które regulują proces budowlany. Warto zatem zwró-
cić uwagę, iż w kontekście przepisów ustawy Prawo 
budowlane, stosownie do dyspozycji zawartej  w art. 
5 ust. 2 pkt16 , pozwolenia na budowę nie wymaga 
prowadzenie robót budowlanych w zakresie: m.in. 
urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy 
elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolek-
torów słonecznych. Podobnie w art. 30 powyższej 
ustawy nie wskazano urządzeń fotowoltaicznych jako 
wymagających dokonania zgłoszenia.

pRaWnik odpoWiada
6
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Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 
pomocy na operacje typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji w gospodar-
stwach rolnych”. Pomoc będzie finansowa-
na z budżetu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wsparcie można otrzymać na inwestycje 
związane z:
-rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne 
dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
-rozwojem produkcji mleka krowiego - wyso-
kość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
-rozwojem produkcji bydła mięsnego - wyso-
kość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
-racjonalizacją technologii produkcji, wpro-
wadzeniem innowacji, zmianą profilu pro-
dukcji, zwiększeniem skali produkcji, po-

prawą jakości produkcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu - maksymalna 
kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 
tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji nie-
związanych bezpośrednio z budową, moder-
nizacją budynków inwentarskich, w tym ich 
wyposażeniem, lub budową lub modernizacją 
magazynów paszowych w gospodarstwach- 
max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
Pomoc na „modernizację gospodarstw rol-
nych” będzie przyznawana rolnikom w po-
staci dofinansowania poniesionych przez 
nich kosztów na realizację danej inwestycji. 
Poziom dofinansowania wynosi standardo-
wo 50% poniesionych kosztów kwalifikowa-
nych. może on być wyższy i wynieść 60%, 
ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega 
się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie 
składa wspólnie kilku rolników.
(GB)

Środki na modernizację 
gospodarstw

Studia dla przyszłych rolników
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski organi-
zuje II edycję niestacjonarnych studiów po-
dyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów 
kierunków nierolniczych - uwarunkowania 
i organizacja agrobiznesu”.

Studia podyplomowe są adresowane do 
osób, kóre ukończyły studia wyższe na kie-
runku innym niż rolnictwo. absolwenci 
uzyskają kwalifikacje rolnicze do samo-
dzielnego prowadzenia gospodarstwa rol-
nego, o kórych mowa w rozporządzeniu 
ministra rolnictwa i rozwoju Wsi.Program 
studiów obejmuje zagadnienia związane 
z projektowaniem i realizacją efektywnych 
rolniczo, ekonomicznie i energetycznie 
agro- i zootechnologii, funkcjonowaniem 
rynków rolnych, ekonomiką i organizacją 

produkcji rolniczej, marketingiem arty-
kułów rolnych, zarządzaniem agrofirmą, 
uwarunkowaniami rozwoju biogospodarki, 
oraz funkcjonowania sektora agro, jako sub-
sytemu gospodarki narodowej. absolwent 
po ukończeniu studiów podyplomowych 
ma uzyskać wiedzę, umiejętności i kompe-
tencje przydane do pracy w przemyśle rol-
no-spożywczym, zakładach i instytucjach 
zajmujących się obrotem bio-surowcami 
i bio-produktami żywnościowymi oraz 
energetycznymi, firmach agrokonsultingo-
wych, pozarządowych stowarzyszeniach na 
rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w ad-
ministracji rządowej i samorządowej oraz 
unijnych agencjach płatniczych.

(GB)

Hodowcy spotkali 
się w Sierakowicach

Gdański oddział Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producentów Mle-
ka zorganizował w Sierakowicach spo-
tkanie dla rolników. Wydarzenie miało 
miejsce 11 marca.
Podczas spotkania rozmawiano o aktual-
nych problemach hodowców, omówiono 
również najważniejsze zmiany prawne, 
które będą miały wpływ na prowadze-
nie hodowli bydła mlecznego. Uczestni-
cy spotkania wysłuchali takze prelekcji 
Stacji Unasieniania i Hodowli Zwierząt 
w Bydgoszczy. 
Ważną częścią spotkania było podsu-
mowanie 2015 roku w Ocenie Wartości 
Użytkowej Bydła mlecznego na powia-
tach kartuskim , słupskim i lęborskim.  
regina Stefańska, kierownik gdańskie-
go oddziału federacji wręczyła puchary 
i nagrody w kategorii „Najlepsze obory 
w województwie pomorskim”. W kate-
gorii obór do 20 krów I miejsce trafiło 

do Ireneusza i Teresy lejkowskich z Pro-
kowa, w kategorii obór od 50,1 do 150 
szt. krów - I miejsce trafiło do Bernadety 
i Tadeusza Grzenia z miejscowości Sław-
ki, w kategorii obór od 150,1 do 300 szt 
krów – III miejsce trafiło do OHZ Bo-
browniki, w kategorii obór od 300,1 do 
500 szt krów nagroda trafiła do spółki 
„DOCHOWO DaIrY „Weibloem”,Do-
chowo. 
W kategorii inne wyróżnienia - puchar 
otrzymała Fundacja Polska Farma eko-
logiczna „eCOFarm” Wyczechowo. 
Wręczono również puchar dla najlep-
szych obór w powiecie – w powiecie kar-
tuski nagroda trafiła do Teresy i Irene-
usza lejkowskich z Prokowa, w powiecie 
lębroskim nagrodzono spółkę OmPOl 
z leśnic, w powiecie słupskim docenio-
no Gospodarstwo rolne  DOCHOWO 
DaIrY ”Weibloen„.
(GB)
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Wysokie plony rzepaku ozimego? 
Tylko po przemyślanym nawożeniu azotem

Wiosenne wznowienie wegetacji jest jednym z krytycznych 
okresów dla plantacji rzepaku. To czas na pozimową rege-
nerację rozety liściowej wykształconej jesienią. 
Przyjmuje się, że roślina ponownie podejmuje czynności 
życiowe w temperaturze powyżej 4oC, jednak już przy 0oC 
zaczyna bardzo powoli budzić się z zimowego snu. Młode 
tkanki rzepaku wykazują wtedy dużą wrażliwość na dzia-
łanie mroźnych wiatrów i wczesnowiosennych przymroz-
ków. Nawet krótkotrwałe spadki temperatury poniżej 0oC 
w wielu przypadkach mogą być szkodliwe. 

Podczas wznowienia wegetacji dochodzi do odbudowywania 
systemu korzeniowego oraz aparatu fotosyntetycznego. Wa-
runki stresowe pojawiające się w omawianym okresie opóź-
niają  wejście rośliny w kolejną fazę rozwojową, jaką jest for-
mowanie łodygi. 
rzepak potrzebuje dobrze przemyślanego nawożenia w okre-
sie wiosennym. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe 
jest tym większe, im wyższy plon chcemy uzyskać oraz im 
gorsze stanowisko przeznaczyliśmy pod uprawę.
Szybkość akumulacji składników pokarmowych wczesną 
wiosną zmienia się wraz z osiąganiem kolejnych faz roz-
wojowych rośliny. Tuż po wznowieniu wegetacji częstym 
zjawiskiem jest chociażby przewaga gromadzenia potasu 
w porównaniu do pozostałych składników pokarmowych. 
Oczywiście w odżywianiu rzepaku, tak jak i w każdej innej 
uprawie, rolę najbardziej plonotwórczego pierwiastka przy-
pisuje się azotowi. Nie można zapomnieć o innych istotnych 
składnikach, takich jak potas (odpowiadający za gospodarkę 
wodną roślin) czy siarka albo wapń, fosfor i magnez. Ich do-
stępność pozwala na odpowiednie wykorzystanie składnika.  
rola azotu dotyczy głównie kształtowania cech morfologicz-
nych rośliny. Wczesnowiosenna aplikacja powinna wpłynąć 
na stymulację ogólnego wigoru roślin, który określa się po-
przez: tempo regeneracji i dynamikę wzrostu korzeni, tempo 
wzrostu rozety liściowej, późniejszą dynamikę wzrostu pędu 
głównego. 

Wiosenną dawkę azotu na plantacji rzepaku ozimego powinno 
wyznaczać się bardzo precyzyjnie. argumentem potwierdzają-
cym powyższe stwierdzenie mogą być chociażby względy eko-
nomiczne (świadoma redukcja kosztów w uprawie) oraz wy-
magania środowiskowe (potencjalne skażenie wód i gleb przez 
niewykorzystany składnik), których przestrzeganie jest obo-
wiązkowe. Najprościej ujmując, aby wyliczyć optymalną dawkę 
nawożenia, od całkowitego zapotrzebowania rzepaku na azot 
należy odjąć ilość azotu już pobranego przez rośliny przed zimą 
(w zależności o stopnia ich rozwoju i obsady), przewidywaną 
ilość pierwiastka, jaka została uwolniona w drodze mineraliza-
cji, azot pochodzący z nawozów organicznych.

Do wyliczeń może posłużyć wzór:
Dawka azotu = (P x Njedn.) - (Nmin. ± Nk)

Wyjaśnienie:
Dawka azotu- (kg N x h-1)
P- plon nasion (t x h-1)
Njedn.- pobranie jednostkowe azotu 
Nmin. – ilość azotu mineralnego w glebie w warstwie 
0 - 90 cm na początku wegetacji wiosennej
Nk - korekta dawki azotu

Podstawą do określenia wiosennej dawki składnika 
jest pomiar zawartości azotu mineralnego (N-NH4 
i N-NO3) zawartego w glebie, w warstwie od 0 do 90 
cm (strefa ukorzenienia się rośliny). analizy gleb do-
konuje się możliwie jak najwcześniej, tj. tuż po ustąpie-
niu zmarzliny na polu. Ważne, żeby przeprowadzona 
została na materiale świeżym, nie później niż 2 doby 
od pobrania. Schemat poboru próbek z pola znajdzie-
my w zaleceniach opracowanych przez okręgową stację 
chemiczno-rolniczą.
Przedstawiony algorytm uwzględnia między innymi 
wartość pobrania jednostkowego azotu przez rzepak. 
W warunkach polowych, na pierwszy rzut oka bardzo 
trudno rozpoznać stopień odżywienia rzepaku oma-
wianym pierwiastkiem. Jeśli już na jesieni zauważyli-
śmy, że na plantacji były widoczne objawy niedoboru 

składnika, oznacza to, że rośliny mogły go pobrać na-
wet o 20% mniej niż zakładaliśmy. Jeśli zaś liście utrzy-
mywały niebieskawe zabarwienie, możemy przypusz-
czać, że pobrały azotu nieco więcej (nawet 25%) niż 
przewidywano. Pamiętajmy, że podczas zimy rzepak 
traci niektóre z liści. Część azotu z przemarzniętych 
organów trafia do gleby, dzięki czemu składnik stanie 
się znów dostępny dla roślin na wiosnę. Znając stan 
plantacji przed zakończeniem jesiennej wegetacji i sza-
cując wielkość start po zimie, można dość łatwo ocenić 
ilość azotu pozostałego w roślinach. Całkowita zawar-
tość azotu mineralnego w glebie (N min.) ulega wa-
haniom. Obliczona na jej podstawie dawka nawozowa 
azotu podlega korekcie, tj. zestawieniu źródeł możli-
wego przychodu azotu (roślina przedplonowa - strącz-
kowe, nawóz naturalny) i ubytków (przedplon zbożo-
wy, prowadzący do uwsteczniania azotu). Uwolnienie 
azotu z glebowej materii organicznej można określić 
jedynie orientacyjnie. Do tej pory nie wypracowano 
jednoznacznej metody jego oznaczania. Ciepła i wil-
gotna pogoda jesienią sprzyja mineralizacji azotu. Na 
podstawie tej informacji możemy wnioskować, że na 
wiosnę uwolni się go mniej w porównaniu do jesieni. 
Jeśli po dość suchej wiośnie nastanie okres deszczowy, 

PRODuKCjA ROŚLINNA
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Typ gleby
Piasek, piasek 

gliniasty
Glina 

piaszczysta
Gleba 

lessowa
Glina 
ilasta

Gleba 
torfowa

Klasa IV b III b/ IV II IV a IV b
Plantacje dobrze rozwinięte (12 liści ) z obsadą 25 roślin/m2

Zakładany plon 45 50 55 45 45
Całkowite zapotrzebowanie na azot (kg/ha) 290 330 360 340 310
Całkowite zapotrzebowanie na azot (kg/ha) -100 -100 -100 -100 -100

Nmin. w strefie korzeniowej -20 -30 -40 -30 -30
Nmob. do końca kwitnienia -20 -35 -50 -30 -60
N z nawozów naturalnych 0 0 0 0 0
Nawożenie N na wiosnę 150 165 170 180 120

Plantacje z późnych wysiewów (8 liści) z obsadą 45 roślin/m2 (susza wiosenna)
Zakładany plon 35 45 50 40 40
Całkowite zapotrzebowanie na azot (kg/ha) 290 360 370 370 350
azot pobrany przed zimą -70 -70 -70 -70 -70
Nmin. w strefie korzeniowej -20 -30 -40 -30 -30
Nmob. do końca kwitnienia -20 -40 -50 -30 -60
N z nawozów naturalnych 0 0 0 0 0

Nawożenie N na wiosnę 180 220 210 240 190
Plantacje wysiane wcześnie (12 liści) - widoczne samosiewy - łącznie 60 roślin/m2 (bez gnojowicy)

Zakładany plon 40 45 45 40 40

Całkowite zapotrzebowanie na azot (kg/ha) 290 340 340 340 310
azot pobrany przed zimą -140 -140 -140 -140 -140
Nmin. w strefie korzeniowej -20 -30 -40 -30 -30
Nmob. do końca kwitnienia -20 -40 -50 -30 -60
N z nawozów naturalnych 0 0 0 0 0
Dodatek na samosiewy rzepaku +30 +30 +30 +30 +30
Nawożenie N na wiosnę 140 160 140 170 110

można liczyć się z bardziej intensywnym uwalnianiem azotu. 
Pamiętajmy, że pierwsza dawka azotu po wznowieniu wegetacji 
powinna pokryć potrzeby pokarmowe roślin aż do całkowitego 
wykształcenia pędu głównego (BBCH 39). Szacuje się, że jest 
to około 60% całościowego zapotrzebowania na pierwiastek. 
W praktyce produkcyjnej może być to nawet do 75% całkowi-
tej dawki azotu. Wiosną, na każde 10 dt/ha docelowego plonu 
musimy liczyć około 40 kg/ha składnika (tabela). 

Decydującą rolę w określaniu startowej dawki nawozu od-
grywają warunki glebowe (typ gleby, poziom uwilgotnienia) 
i liczba utworzonych korzeni włośnikowych. Im gleba, na któ-
rej uprawiamy rzepak jest cięższa i bardziej wilgotna, tym wię-
cej azotu powinniśmy dostarczyć. Z wczesnowiosennej dawki 
azotu możemy zrezygnować, gdy już w lutym rzepak wykształ-
cił bardzo dużo korzonków włośnikowych. Jednak warunkiem 
dostarczenia wyłącznie drugiej dawki jest wykształcenie na 
jesieni co najmniej 12 liści, których zabarwienie nie wskazuje 
na niedobór azotu. Na wybujałych plantacjach unikamy nawet 
niewielkiego przekraczania wyliczonych dawek azotu. Jeśli 
pierwsza aplikacja azotu jest możliwa dopiero w marcu, wów-
czas zaleca się dodanie dawki regeneracyjnej (nawozy amono-
we lub amidowe) razem z kolejną, w fazie strzelania w pęd. Jest 
to tak zwana dawka „na plon”. rośliny, które przed zakończe-
niem wegetacji zimowej wykształciły do 10 liści, powinniśmy 
zasilić wysoką dawką azotu, tzn. do intensywnego strzelania 
w pęd powinny pobrać co najmniej 120 kg/ha N. Działanie to 
pozwoli na wykształcenie optymalnej liczby pędów bocznych.
Dobór nawozów azotowych jest szczególnie istotny, gdy chce-
my na przykład pobudzić rośliny do regeneracji rozety liścio-
wej. Nitryfikacja (utlenianie amoniaku i soli amonowych do 
azotynów i azotanów przez bakterie nitryfikacyjne) azotu 
amonowego w temperaturze gleby ok. 4 - 5oC trwa przez około 
6 tygodni. To właśnie te formy azotu powinny być zastosowane 
do końca lutego, czyli na miesiąc przed rozpoczęciem strzela-
nia w pęd. Wówczas możemy liczyć na zaspokojenie potrzeb 
pokarmowych roślin. Jeśli planujemy nawożenie dopiero po 
ruszeniu wegetacji (połowa marca), powinniśmy zastosować 
azot azotanowy. Ta forma przyspiesza wzrost i rozwój roze-
ty. Sprawne pobieranie azotu azotanowego jest możliwe tylko 
w przypadku optymalnego odżywienia roślin magnezem, fos-
forem i potasem. 
Pamiętajmy, że nadmierne nawożenie azotem nie działa ko-
rzystnie na rośliny. Duże dawki wpływają na znaczne obniże-
nie zawartości tłuszczu w nasionach, zmniejszają odporność 
roślin na choroby i szkodniki, sprzyjają nadmiernemu wyle-
ganiu. 

Bibliografia:
1. Grzebisz W., 2011. rośliny oleiste [W:] Technologie 
nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania. PWril.
2. Praca zbiorowa pod redakcją mrówczyńskiego m. 
i Pruszyńskiego S., 2008. Integrowana produkcja rzepaku ozi-
mego i jarego. Instytut Ochrony roślin w Poznaniu.
3. Praca zbiorowa pod redakcją Jasińskiej Z. i koteckie-
go a., 2003. rośliny oleiste [W:] Szczegółowa uprawa roślin. 
Wydawnictwo akademii rolniczej we Wrocławiu.
4. Walerowska m., 2013. azot na regenerację i plon. Top 
agrar - poradnik eksperta.

Magdalena Kuźmicka, 
PODr w Gdańsku
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Perspektywy rynku mleka
Mimo znacznego spadku cen w latach 2014-2015, per-
spektywy rynku mleka w następnej dekadzie oceniane 
są jako dobre. Przewidywany wzrost cen powinien być 
jednak wolniejszy niż w latach 2004-2013. Potwierdzają 
to silne, krótkotrwałe wahania cen w pierwszych mie-
siącach 2015 r., które wskazują, że bardzo wysokie ceny 
ograniczają popyt krajów importerskich nieakceptują-
cych tak wysokiego ich poziomu. 

Prognozy komisji europejskiej są mniej optymistyczne. 
Zdaniem ke przeciętne ceny mleka surowego w U-28 nie 
powinny być niższe niż 35 euro/100 kg w perspektywie do 
2024 r., a po 2016 r. w reakcji na spadek podaży i rosnący 
popyt mogą nawet ten poziom przekroczyć. 
Ten poziom cen surowca powinien umożliwić Unii sku-
teczne konkurowanie z innymi eksporterami na rynkach 
światowych. Przy niezmienionej ochronie granic, eksport 
serów z Ue może zwiększyć się o 50% - do około 1 mln 
t w 2024 r. - pod wpływem umiarkowanego wzrostu cen 
i rosnących nadwyżek. W podobnym tempie, mimo sła-
bej tendencji wzrostowej cen, będzie rósł eksport serwat-
ki (głównie suszonej) do 900 tys. t. Dynamika eksportu 
proszków mlecznych do krajów trzecich będzie o połowę 
mniejsza z powodu wyhamowania dynamiki eksportu 
pełnego mleka w proszku na skutek utrzymywania się sła-
bych tendencji spadkowych cen na świecie. O 39% może 
natomiast zwiększyć się wywóz odtłuszczonego mleka 
w proszku w sytuacji utrzymywania się nadwyżek produk-
cyjnych. Przy stabilizacji światowych cen masła jego eks-
port z Ue do krajów trzecich, w perspektywie do 2024 r., 
może zwiększyć się o 25% - do ponad 160 tys. t. Przy prze-
widywanych tendencjach cenowych na rynku światowym 
i oczekiwanej stabilizacji cen mleka surowego wymagać to 
będzie poprawy rentowności przetwórstwa poprzez roz-
wój innowacji, dążenie do najwyższej jakości produktów 
końcowych i wzrost wartości dodanej, bez zwiększenia 
kosztów przetwórstwa i dystrybucji. Wobec rosnącej kon-
kurencji na zglobalizowanym rynku będzie to wymuszać 
przyśpieszenie procesu koncentracji mleczarstwa wspól-
notowego. Presja w tym przypadku Polski będzie jeszcze 
silniejsza ze względu na ciągle nierozwiązane problemy, 
które będą osłabiać zdolności konkurencyjne polskiego 
mleczarstwa na zglobalizowanym rynku, w zmienionych 
warunkach funkcjonowania. 

Polskie mleczarstwo dotychczas utrzymuje przewagi kosz-
towo-cenowe, korzystając z tańszego surowca oraz utrzy-
mującej się, mimo dokonanego postępu, renty opóźnienia. 
Polska obecnie należy do najbardziej konkurencyjnych 
cenowo krajów członkowskich z cenami mleka surowe-
go zbliżonymi do uśrednionych cen w Ue-13 i niższymi 
o 10 - 15% niż średnio w Ue-15. Przy zbliżonych lub nie-
co wyższych od cen światowych cenach zbytu przetworów 
mlecznych, rentowność przetwórstwa mleka w Polsce po-
winna być wyższa niż w innych krajach członkowskich.
Jednakże utrzymujące się rozdrobnienie i wysokie koszty 
sprzedaży, przy deficycie kompetencji w zakresie współ-
pracy i wzajemnego zaufania, żywiołowa reakcja na zmia-
ny bieżącej sytuacji rynkowej, przy słabej pozycji rynkowej 
oraz braku współpracy w organizacji wspólnej sprzedaży 
i negocjowania warunków umów handlowych sprawiają, 
że najsłabszym ogniwem łańcucha mlecznego w Polsce są 
przetwórcy, a kondycja finansowa, zwłaszcza małych mle-

czarń produkujących standardowe produkty, z roku na rok 
ulega diametralnym zmianom w zależności od koniunk-
tury na światowym rynku. Te mleczarnie dotychczas były 
w stanie przetrwać względnie krótkie okresy koniunktury, 
głównie kosztem znacznego obniżenia cen płaconych rol-
nikom za skupione mleko. W okresach dobrej koniunktury 
„odbijają to sobie”, podnosząc ceny tzw. mleka przerzu-
towego sprzedawanego przede wszystkim producentom 
proszku mlecznego, w większości przeznaczonego na eks-

port. Te mleczarnie silnie konkurując o surowiec, ostro 
podbijają jego ceny. Jest to podstawowy mechanizm desta-
bilizujący rynek mleka w Polsce, pogłębiający wahania cen. 
O słabości polskich przetwórców w stosunku do producen-
tów i handlu świadczy porównanie wskaźników zmian cen 
mleka i jego przetworów na poszczególnych poziomach 
łańcucha dostaw. Wbrew powszechnej opinii, ceny skupu 
mleka w ostatnich 12 latach rosły w Polsce szybciej niż ceny 
zbytu oraz ceny detaliczne przetworów mlecznych, pod 
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Perspektywy rynku mleka wpływem zaostrzającej się konkurencji o surowiec w latach 
dobrej koniunktury na rynkach światowych. Szczególnie 
było to widoczne w 2013 roku. Wyjątkiem od tej reguły są 
duże mleczarnie przetwarzające ponad 500 mln litrów mle-
ka rocznie, mające ugruntowaną pozycję rynkową i wzbo-
gacające swoją ofertę o produkty innowacyjne. Znacznie 
lepsze od przeciętnych wyniki finansowe, pozwalające im 
stabilnie rozwijać się także w okresach słabszej koniunk-
tury, osiągają mleczarnie produkujące produkty niszowe, 
które są w stanie spieniężyć po znacznie wyższych cenach 
dzięki bardzo wysokiej jakości i mocnej pozycji rynkowej. 
Potwierdza to porównanie regionalne różnic cen. Im mniej-
sza koncentracja przetwórstwa, tym silniejsze wahania cen. 
Najmniej wahają się one w województwie podlaskim, gdzie 
dominują największe spółdzielcze mleczarnie. W tym wo-
jewództwie, w okresach dekoniunktury ceny należą do naj-
wyższych, natomiast w okresach koniunktury wzrost cen 
jest mniejszy niż w innych województwach. Stabilizuje to 
w znacznym stopniu ekonomiczne warunki produkcji za-
równo dostawcom, jak i przetwórcom w warunkach silnych 
wahań cen.
Polskie mleczarnie, mimo postępu, jaki dokonał się w ostat-
nich latach, należą do najmniejszych w Ue. Statystyczna 
mleczarnia przerobiła w 2014 r. około 54 mln kg mleka, 
statystyczny podmiot skupujący współpracował z 395 do-
stawcami. Największe polskie mleczarnie (mlekpol, mle-
kovita) mieszczą się dopiero w końcu trzeciej trzydziestki 
największych mleczarń na świecie pod względem wartości 
sprzedaży lub ilości przerobionego mleka. koncentracja 
w przetwórstwie mleka przebiega dotychczas o połowę wol-

niej niż w produkcji, bowiem wielkość dostaw statystycz-
nego dostawcy w latach 2004-2014 wzrosła około 3,5 raza, 
podczas gdy wielkość przerobu mleka statystycznego prze-
twórcy tylko 1,8-krotnie. Jeszcze większe różnice dotyczą 
tempa koncentracji w handlu oraz w obrotach międzyna-
rodowych. Wprawdzie umożliwia to lepsze wykorzystanie 
elastyczności działania małych przedsiębiorców, ale jedno-
cześnie potęguje konkurencję wewnątrzbranżową i osłabia 
pozycję negocjacyjną przetwórców w stosunku do partne-
rów biznesowych.

Tadeusz Plichta, 
PODr w Gdańsku
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Wykres 1. 
Średnie tygodniowe ceny skupu żywca wieprzowego w 
wadze żywej (zł/kg) bez VaT 
w latach 2013-2015 i w pierwszych tygodniach 2016 r.
wg mrirW - Zintegrowanego Systemu rolniczej In-
formacji rynkowej (ZSrIr)

Trzeba zaznaczyć, że przeciętni rolnicy, którzy oferują 
do sprzedaży niewielkie ilości tuczników takich cen 
nie uzyskują. Z meldunków zbieranych przez dorad-
ców PODr wynika, iż przeciętna cena za żywiec w na-
szym województwie, w grudniu 2015 r. wahała się w 
granicach 2,80 zł/kg – 3,10 zł/kg.
Przedstawiona powyżej sytuacja przełożyła się na wiel-
kość pogłowia świń w Polsce i w naszym wojewódz-

twie. W grudniu 2015 r. było ono o 6% mniejsze niż w 
grudniu 2014 r. Warto podkreślić, że 20 lat temu, czyli 
w 1995 roku pogłowie świń wynosiło 20,4 mln sztuk. 
Obecnie pogłowie świń w Polsce utrzymuje się na 
względnie stałym, ale bardzo niskim poziomie około 
11,5 mln sztuk, przy czym ostatnie dane wskazują, że 
jest to tylko 10,5 mln sztuk. Podobną tendencję obser-
wujemy w odniesieniu do stada loch, które po niewiel-
kich wzrostach i spadkach osiągnęło poziom ok. 960 
tys. sztuk, a we wspomnianym już roku 1995 pogłowie 
loch wynosiło 1,9 mln sztuk. Zmienia się więc nie tyl-
ko liczebność stada trzody chlewnej, ale również jego 
struktura, znacząco spadła liczba loch. 
Produkcja trzody chlewnej w województwie pomor-
skim to 7% produkcji krajowej. Potęgą w tym zakresie 

jest województwo wielkopolskie produkujące 35%, a 
następnie kujawsko-pomorskie produkujące 12% pro-
dukcji krajowej. Województwo pomorskie, podobnie 
jak inne województwa w kraju, odnotowuje znaczny 
spadek pogłowia świń i liczby gospodarstw rolnych 
zajmujących się tą gałęzią produkcji. W 2012 roku po-
głowie wynosiło 1 229 392 szt., a 1 stycznia 2016 roku 
już tylko 753 958 szt.
Bardzo zróżnicowane jest rozmieszczenie świń na 
terenie województwa. Najmniej jest ich w powiatach 
żuławskich (nowodworski, malborski i gdański), które 
ze względów środowiskowych są najmniej przydatne 
do hodowli trzody chlewnej. Także warunki glebowe 
bardziej sprzyjają produkcji roślinnej, gdzie przy wy-
sokiej towarowości upraw polowych (pszenica, bu-
raki cukrowe, rzepak) opłacalność chowu świń jest 
znacznie niższa niż w innych rejonach województwa.  
Największe pogłowie jest zarejestrowane w powiatach 
człuchowskim, następnie starogardzkim, kościerskim 
i słupskim. Przyglądając się natomiast średniej liczeb-
ności stad, to najliczniejsze stada są w powiecie człu-
chowskim – na tą wielkość wpływają niewątpliwie fer-
my Poldanor. Stosunkowo liczne są stada w powiecie 
słupskim i sztumskim.

Miniony rok był bardzo trudnym okresem dla producentów trzody chlewnej. Już jesień 2014 roku 
to wyraźnie spadkowa tendencja w skupie żywca wieprzowego, ale był to dopiero początek
tego, co czekało ich w roku 2015.

Trzoda chlewna 2015 i co dalej?
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 Na rok/dzień liczba 
stad

Sztuk 
fizycznych

Średnio 
w stadzie (szt.)

1.09.2012 15 852 1 229 392 77,6
1.03.2013 14 896 1 087 359 73,0
1.11.2013 14 588 1 116 582 76,5
1.02.2014 14 426 967 699 67,08
30.09.2014 13 720 810 236 59,06
1.03.2015 14 163 657 658 46,06
1.10.2015 14 157 760 109 53,69
1.01.2016 14 080 753 958 53,55

Powiat Sztuk
na 1.11.2013

Sztuk
na 1.02.2014

Sztuk
na 30.09.2014

Sztuk
na 1.10.2015

Sztuk
na 1.01.2016

Stad
na 1.01.2016

Średnia 
w stadzie

Bytowski 52 530 47 474 45 162 49 484 52 404 994 52,72
Chojnicki 40 336 41 280 39 754 39 870 40 553 1 285 31,56
Człuchowski 559 621 412 091 221 685 213 212 178 348 716 249,09
Gdański 6 697 6 935 6 386 6 038 6 366 412 15,45
kartuski 54 792 56 846 54 883 51 355 51 788 2 442 21,21
kościerski 54 143 56 120 50 697 56 779 62 578 1 277 49,00

kwidzyński 30 595 31 706 31 670 30 195 35 863 910 39,41
lęborski 14 897 15 604 18 274 22 772 21 580 271 79,63
malborski 6 822 6 480 6 469 5 857 6 085 325 18,72
Nowodworski 4 788 4 590 4 362 3 300 3 199 199 16,08
Pucki 10 805 10 466 11 885 10 524 10 800 431 25,06
Słupski 54 042 49 276 97 595 46 196 61 333 472 129,94
Starogardzki 102 453 104 494 101 860 104 366 99 012 1 987 49,83
Sztumski 42 698 44 509 44 477 52 402 55 215 542 101,87
Tczewski 42 259 38 825 35 361 29 294 29 678 613 48,41
Wejherowski 39 104 41 003 39 369 38 495 39 156 1 204 32,52

Niewątpliwie zła sytuacja w produkcji trzody chlewnej jest wyni-
kiem niestabilnego rynku, z ciągle wahającymi się cenami skupu 
żywca, przy braku wpływu producentów na te ceny oraz koniecz-
ność spełnienia przez hodowców coraz większych wymagań co 
do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska naturalnego. ma to 
szczególnie duże znaczenie na terenach nadmorskich oraz wszę-
dzie tam, gdzie intensywnie rozwija się turystyka i agroturystyka. 
Nie bez znaczenia pozostaje też bariera administracyjna stawiana 
inwestycjom związanym z produkcją trzody chlewnej. Brak wła-
snego kapitału u producentów żywca, nawet przy możliwościach 
dofinansowania z arimr oraz niepewność rynkowa to główne 
bariery rozwoju tej gałęzi produkcji.  Przyczyn tego stanu rzeczy 
należy również upatrywać w niskiej efektywności produkcji za-
równo prosiąt, jak i w tuczu, w porównaniu ze średnimi dla Ue. 
Coraz większego znaczenia w ostatnich latach nabiera tzw. tucz 
kontraktowy czy nakładczy. Faza tuczu to ta łatwiejsza część w 
całym cyklu, mniej pracochłonna i mniej wymagająca co do sta-
nowiska i surowców paszowych. 

Stan pogłowia w poszczególnych powiatach 
(dane arimr i obliczenia własne)
(do stanów pogłowia w powiatach zostały doliczone 
stany zarejestrowane dla wydzielonych miast: 
Gdańska, Gdyni, Słupska)
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Stan pogłowia w poszczególnych powiatach 

Maria Gwizdała, 
PODr w Gdańsku



 www.expressrolniczy.pl /AKTuALNOŚCI 15

Otwórzmy 
się na Chiny!
-Chiny to ponad 1,3 mld konsumentów, którzy coraz 
chętniej sięgają po produkty europejskie. Jakość odgry-
wa coraz większą rolę w codziennym życiu Chińczyków. 
Zwracają uwagę na to co zdrowe i zachodnie. Chiny to 
rynek o ogromnym potencjale gospodarczym, rynek zby-
tu nieporównywalny do żadnego innego na świecie. Nie 
ma na co czekać – już teraz warto pomyśleć o ekspansji 
na rynek chinski.

-Tradycje współpracy regionu pomorskiego z Chinami 
są bardzo bogate - pierwsza chińska spółka joint venture 
Chipolbrok, bliskie kontakty między uczelniami pomor-
skimi oraz chińskimi, współpraca Pomorskiej Specjalnej 
Strefy ekonomicznej ze Specjalną Strefa ekonomiczną 
w Zhuhai.

-W związku z rosnącym zainteresowaniem rynkiem 
chińskim i potrzebą pomocy w kontaktach z Chińczyka-
mi z uwagi na barierę językową i kulturową obserwujemy 
zwiększone zapotrzebowanie na firmy, które pomogą pol-
skim przedsiębiorcom w trakcie całego procesu nawiązy-
wania współpracy z partnerami chińskimi. Odpowiedzią 
na potrzeby biznesu jest Centrum Współpracy Chińsko-
Pomorskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

-Centrum specjalizuje się w doradztwie prawno-ekono-
micznym dla polskich firm, w szczególności w zakresie 
wejścia na chiński rynek. W związku z tym, że większość 

rozmów i negocjacji jest prowadzona w języku chińskim 
koniecznym jest wsparcie specjalistów. eksperci Centrum 
uczestniczą w rozmowach biznesowych, oferując pełen 
zakres tłumaczeń, zarówno ustnych jak i pisemnych, na 
i z języka chińskiego, poczynając od tłumaczeń specjali-
stycznych poprzez prowadzenie bieżącej korespondencji 
mailowej i telefonicznej aż do reprezentowania klientów 
w negocjacjach w języku chińskim. Zespół składa się z do-
świadczonych prawników, ekonomistów i sinologów, któ-
rzy spędzili wiele lat w Chinach, poznając język i kulturę, 
w tym również kulturę biznesu. 

Centrum Współpracy Chińsko-Pomorskiej Sp. z o.o
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy lipy 3 bud. B lok. 4.8.2a
80-172 Gdańsk
e-mail: office@cpcc-business.eu
tel.+48 698 635 286
www.cpcc-business.eu

Na zdjęciu Forum Gospodarcze  towarzyszące  Szczytowi Szefów rządów Państw europy 
Środkowo-Wschodniej i Chin („16+1”) w Suzhou. Pierwsza kobieta od lewej  to marta Dargas - wiceprezes Centrum Współpracy Chińsko-Pomorskiej sp. z o.o. 
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NoTowaNia

Targowisko buraki 
ćwikłowe 
1.00 kg

cebula 
1.00 kg

jabłka
1.00 kg

gruszki
1.00 kg

jaja
1 szt.

kapusta
1 kgmiejscowość

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

Dzierzgoń 2,00 2,80 0,50

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

kartuzy 1,50 2,50 2,00-3,50 3,00-4,00 0,70-1,00 1,50

kościerzyna 1,00-1,40 1,00-1,50 1,60-3,00 0,60-0,80 1,50

kwidzyn 1,90 3,00 0,50

starogard 1,80 2,00 2,50 0,40-0,60 1,80

tczew 2,00 2,40 2,20

ceny targowiskowe w woj. pomorskim za okres od 07.03.2016 r. do 11.03.2016 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 3,00-4,00 5,50-8,50 6,00-6,90 4,00-5,00 4,00-8,50

Gdańsk 2,50-3,00 8,00-10,00 10,00-14,00 6,50 6,50 9,50-15,00

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

kościerzyna 1,00-1,50 7,00 3,50-4,00 3,90 2,00-2,50 7,00

starogard 2,50 14,50 14,00-15,50 6,00 2,00 8,00-14,80

tczew 2,30 6,00 4,10

Źródło: PODr Gdańśk

9-10.04.2016 Targi ogrodnicze 
„wiosna 2016” słupsk

16-17.04.2016 Viii Targi ogrodnicze w lubaniu
lubań (woj pomorskie)

23-24.04.2016 Vii Targi ogrodnicze w starym 
polu stare pole (woj. pomorskie)

28.04.2016 konferencja wojewódzka
Tytuł konferencji: Nowe możliwości sprzedaży 
bezpośredniej poDR, gdańsk

7-8.05.2016 krokowska agro wystawa
sobieńczyce (gmina krokowa, powiat pucki)

Targowisko seler
1.00 kg

Rzodkiewka
1 pęczek

ziemniaki
1.00 kgmiejscowość

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

Dzierzgoń 1,40

Gdańsk 6,50 2,50 1,00-1,20

kartuzy 6,00 1,00-1,20

kościerzyna 3,50-4,00 1,80 1,20-1,40

kwidzyn 1,20

starogard 6,00 2,50 1,10

tczew 4,60 1,00

Dane Pomorskiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Gdańsku

Tam 
 warto 
 być!
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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 kg

kapusta
1 szt.miejscowość

chojnice 1,20-1,50 1,80-2,00 2,50-4,00 5,00-6,00 0,45-1,00 1,50-2,00

Dzierzgoń 1,80 3,00 0,50

Gdańsk 1,50-2,00 2,00-2,50 2,90-3,20 4,50-5,50 0,50-0,80 4,50 1,50

kartuzy 1,50 2,50 3,00 3,00 1,50

kościerzyna 0,80-1,20 1,30-1,80 1,20-3,00 0,60-0,80 3,00-4,00 1,20 3,00-4,00

kwidzyn 1,90 3,50 0,55

starogard 2,50 2,00 1,50-3,00 0,40-0,60 3,50 1,50 2,50

tczew 2,00 2,50 2,00

ceny targowiskowe w woj. pomorskim za okres od 07.12.2015 r. do 11.12.2015 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 2,00-2,50 3,00-4,00 5,50-8,50 2,50-4,50 3,00-4,00 4,00-8,50

Gdańsk 2,00-2,50 8,50 6,50-9,50 5,50-7,50 5,50 6,50-8,50

kartuzy 2,00 6,00 6,00 3,00-6,00

kościerzyna 1,00-2,00 3,00-5,00 1,00-2,00

starogard 2,00 7,50 9,90 5,50 2,00 6,50-10,00

tczew 2,20 6,00 5,00

Źródło: PODr Gdańśk

21-24.01.2015
Targi polagra premiery
Międzynarodowe targi poznańskie, poznań
- targi bedą największym spotkaniem biznesowym dla sektora rolni-
czego w polsce i europieŚrodkowo-wschodniej. czterodniowe targi 
odbywające się w cyklu dwuletnim otwierają sezon spotkań dla rol-
ników i stwarzają warunki do promocji produktów i usług oraz za-
warcia długoterminowych kontraktów handlowych.

5-6.03. 2015
Targi agro park, lublin
- targi lublin s.A, ul. Dworcowa 11
- targi stanowią spotkanie branży rolniczej umożliwiające nawiąza-
nie kontaktów sprzedażowych, zaprezentowanie innowacyjnych roz-
wiązań oraz poszerzenie horyzontów poprzez udział w fachowych 
konferencjach czy warsztatach. podczas tego wydarzenia ponad 200 
wystawców z kraju i zagranicy zaprezentuje wszystko, co niezbędne 
w chowie i hodowli począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy 
ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wy-
posażenie, budynki inwentarskie, maszyny do zbioru i konserwacji 
pasz, a także ciągniki. 

Targowisko seler
1.00 kg

Rzodkiewka
1 pęczek

ziemniaki
1.00 kgmiejscowość

chojnice 2,50-3,50 0,90-1,50

Dzierzgoń 1,10

Gdańsk 5,50-7,50 2,50 1,00-1,20

kartuzy 6,00 1,20

kościerzyna 4,00-5,00 1,00-2,00 1,00-1,20

kwidzyn 1,00

starogard 5,50 1,80 1,00

tczew 5,00 1,00

Dane Pomorskiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Gdańsku

Tam 
 warto 
 być!

cena prosiąt 100 – 105 zł. za 1.00 szt. – powiat kwidzyn
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