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Na kwotę 70 mln dolarów opiewa umo-
wa pomiędzy producentem ciągników  
Farmer z Sokółki pod Białymstokiem 
a tanzańską fi rmą Equator Suma JKT. 
W ramach umowy polski producent do-
starczy do Afryki traktory, technologię 
i  części zamienne. str. 12-13

Spada cena 
trzody chlewnej

Traktory Farmera 
pojadą do Afryki

W ciągu czterech ostatnich tygodni 
odnotowano znaczne, około 18 procen-
towe spadki trzody chlewnej 
– poinformowali analitycy BGŻ. Powo-
dem sytuacji jest pojawienie się ognisk 
ASF na terytorium Polski. str. 20-21

Pasieki to sposób 
na bezrobocie?

Rozwój branży pszczelarskiej i równo-
cześnie pomoc w walce z bezrobociem. 
To założenia projektu  opracowanego 
przez naukowców z  Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. W ciągu 
czterech lat ma powstać około 3,2 tys. 
pasiek w całym kraju.  str. 2
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Program ma być adresowany do absol-
wentów, bezrobotnych i osób z grupy 
50+.
-W Polsce pszczelarstwo ma wielowieko-
we tradycje. Obecnie branża jest rozdrob-
niona, wiele gospodarstw działa bardziej 
na zasadzie hobby, niż przedsięwzięć ma-
jących przynieść stały, realny dochód – 
podkreślają naukowcy z Krakowa.
Twórcy projektu powołują się na statysty-
ki, które mówią o tym, że niewielkie pa-
sieki liczące od 5 do 50 uli stanowią ponad 
90 proc. tego typu gospodarstw w Polsce. 
63 proc. osób działających w branży ma 
powyżej 50 lat, a jedynie 11 proc. to mło-
dzi pszczelarze do 35. roku życia.
Projektu model gospodarstwa pasieczne-
go, opracowany przy współpracy z Przed-
siębiorstwem Pszczelarskim Apipol 
w Brzączowicach, składałby się z 60 uli. 
Planowana, docelowa wydajność każde-
go z nich została oszacowana na 110 kg 
produktów pszczelich rocznie w tym: 40 
kg miodu oraz 70 kg ziołomiodów w per-
spektywie 5-7 lat. W sumie dałoby to 
ponad 7,5 tys. ton miodu rocznie, czyli 
połowę obecnej polskiej produkcji. Do-
datkowo pasieki będą wytwarzać inne wy-
roby: mleczko pszczele, wosk, kit pszczeli 
(propolis), jad pszczeli, pyłek kwiatowy, 
pierzgę. Według twórców projektu koszt 
założenia gospodarstwa pasiecznego z 60 
ulami produkcyjnymi wyniesie ponad 88 
tys. zł. Przychody roczne takiej pasieki 

Pasieki to sposób na bezrobocie 
na wsi – twierdzą naukowcy
Rozwój branży pszczelarskiej i równocześnie pomoc w walce z bezrobociem 
wśród absolwentów. To założenia projektu  opracowanego przez naukowców 
z  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W jego ramach w ciągu czterech lat 
ma powstać około 3,2 tys. pasiek w całym kraju.

oszacowano na prawie 100 tys złotych 
przy kosztach działalności wynoszących 
około 32 tysięcy złotych. Właściciel pa-
sieki miesięcznie mógłby osiągnąć około 
5 tysięcy złotych dochodu.
Odbiorcy programu mają zostać objęci  
szkoleniami dla kandydatów na pszcze-
larzy. Zakwalifi kowane osoby otrzymy-
wałyby wsparcie fi nansowe ze źródeł 
rządowych i unijnych, m.in. funduszy na 
aktywną walkę z bezrobociem na tere-
nach wiejskich.
Projekt  Uniwersytetu Ekonomicznego 
zakłada także, że specjalistyczna fi rma bę-
dzie się zajmowała zaopatrywaniem pa-
siek w pożywienie dla pszczół i odbiorem 
miodu. Nowa instytucja „Ogólnopolski 

Klaster Miodowy” miałaby natomiast od-
powiadać za prace naukowo-badawcze.
Autorzy projektu planują, że w latach 
2014-2018 w całym kraju powstanie ok. 
3,2 tys. pasiek wyposażonych w jednolite 
ule oraz niezbędny sprzęt, średnio po 200 
w każdym regionie. 
Projekt naukowców spotkał się z raczej 
umiarkowanym entuzjazmem ze strony 
pszczelarzy. Niektóre organizacje zrzesza-
jące pszczelarzy pozytywnie oceniły szan-
se na wprowadzenia projektu naukow-
ców w życie, pojawiły się także głosy, że 
inicjatywa jest nierealna, a wyliczenie 
opiera się na niedokładnych danych i za-
kłada zbyt optymistyczny popyt na miód. 
Oprac (GB)
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Obowiązki rolnika wynikające z wprowa-
dzenia zasad integrowanej ochrony roślin. 
To temat seminariów powiatowych or-
ganizowanych przez Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku wraz 
z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku. Spotka-
nia w wybranych miastach województwa 
pomorskiego potrwają do końca marca.
W programie spotkań można znaleźć 
takie tematy jak: Integrowana ochrona 
roślin – podstawowe zasady, stosowanie 
środków ochrony roślin - przepisy prawne 
dotyczące producentów rolnych i zadania 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w zakresie wykonywania 
kontroli integrowanej ochrony roślin.

We wtorek 18 marca seminarium odbę-
dzie się w Domu Kultury w Subkowach 
(ul. Wybickiego 22a), dzień później rol-
nicy będą mogli skorzystać z seminarium 
w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego w Starym Polu (ul. Marynarki Wo-
jennej 21). W czwartek 20 marca semina-
rium ruszy w Urzędzie Gminy Kartuzy 
(ul. Gen. J. Hallera 1) i w Urzędzie Gminy 
Kwidzyn (ul. Grudziądzka 30). Ostatnie 
z marcowych spotkań zapowiedziano na 
piątek  21 marca i odbędzie się w Świetlicy 
OSP w Lubichowie.
Szczegółowych informacji na temat  se-
minariów udzielają  biura powiatowe Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku. (GB)

O zintegrowanej ochronie

Amerykański producent ciągników i maszyn rolni-
czych – John Deere znalazł się na liście magazynu 
Fortune, publikującego wykaz najbardziej podziwia-
nych fi rm z całego świata. Ranking przy ocenie fi rm, 
bierze pod uwagę m.in. innowacje we wprowadza-
nych produktach oraz sposób zarządzania pracowni-
kami. Nie bez znaczenia jest też jakość oferowanych 
produktów, sytuacja fi nansowa fi rmy, czy jej konku-
rencyjność. John Deere w obecnym rankingu zajął 
globalnie 46. miejsce, a 2. w kategorii producentów 
maszyn budowlanych i rolniczych. W samym ran-
kingu fi rma pojawiła się już po raz szósty.Magazyn 
prezentujący wyniki rankingu bierze pod uwagę 
1000 największych fi rm z USA i spoza tego kraju, 
w tym te które znajdują się w globalnym rankingu 
pod nazwą Fortune 500 – zestawieniu spółek o rocz-
nych przychodach liczących ponad 10 mld dolarów. 
Deere & Company zatrudnia około 67 000 pracowni-
ków na całym świecie. W roku fi nansowym 2013 fi r-
ma osiągnęła obroty na poziomie 37,795 mld dolarów.
(GB)

Producent ciągników wysoko 
w rankingu podziwianych � rm

(GB)
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W Rusocinie(gmina Pruszcz Gdań-
ski) trwa proces renowacji słynnego 
ciągnika URSUS C451 – kultowego 
polskiego ciągnika, znanego z kronik 
fi lmowych, plakatu „Kobiety na trakto-
ry” oraz jednego z ostatnich takich po-
jazdów zachowanych do dziś w Polsce.
Renowację ciągnika URSUS C-451 
przeprowadzają cztery zespoły. Pierw-
szy zespół zajmuje się renowacją układu 
jezdnego, kierowniczego, tylnego mostu 
pod kierownictwem Jarosława Potęgi. 
Drugi zespół przeprowadza renowa-
cję silnika pod kierownictwem Piotra 
Chylaka oraz Zbigniewa Dymka. Trze-
ci zespół zajmuje się renowacją skrzy-
ni biegów, układu hydraulicznego pod 
kierownictwem Jana Tałałaja a czwarty 
zespół prowadzi renowację blacharską 
pod kierownictwem Jacka Miszewskie-
go. Do renowacji ciągnika zaangażowani 
zostali również uczniowie i nauczyciele 

Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 
przez to, że jest to jedyna szkoła w po-
morskiem, która daje uczniom możli-
wość nauki w klasie technikum o profi -
lu mechanizacji rolnictwa. Absolwenci 
ZSR w Rusocinie, której organem za-
łożycielskim jest powiat gdański, to ce-
nieni fachowcy nie mający problemu ze 
znalezieniem atrakcyjnej pracy. Często 
jeszcze przed zakończeniem eduka-
cji podpisują kontrakty z wiodącymi 
podmiotami w branży samochodowej, 
budowlanej i obsługi rolnictwa. Nie 
dziwi więc fakt, że w takich okoliczno-
ściach szkoła przystąpiła do renowacji 
URSUSA C451. Szkolnym pasjonatom, 
w większości uczniom, mieszkającym 
w pobliskim internacie, udało się zde-
montować i zinwentaryzować większość 
najważniejszych podzespołów pojazdu.
-Powoli dochodzimy do serca po-
jazdu, czyli do jego silnika - mówi 

Legendarny ciągnik odzyskuje blask

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-
skiej w marcu ogłosił nabór wniosków 
do XII edycji Samorządowego Progra-
mu Pożyczkowego. W ramach progra-
mu gminy i powiaty mogą ubiegać się 
o pożyczki na realizację przedsięwzięć 
infrastrukturalnych na wsi z zakresu 
budowy dróg, zaopatrzenia wsi w wodę, 
zbiorowego odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków oświaty oraz zaopatrzenia 
w energię z wykorzystaniem lokalnych 
odnawialnych źródeł energii. Samorzą-
dowy Program Pożyczkowy jest kon-

tynuacją wieloletnich starań EFRWP 
zmierzających w kierunku poprawy 
jakości życia mieszkańców wsi i ma-
łych miast. Jest on adresowany do gmin 
i powiatów, które chcą zrealizować in-
westycje infrastrukturalne na terenach 
wiejskich na wsi i w miastach do 20 tys. 
mieszkańców. 
- Pożyczki w ramach Samorządowego 
Programu Pożyczkowego udzielane są 
bez prowizji i bez dodatkowych opłat. 
Może ona zostać zaciągnięta na sfi nan-
sowanie 100% wartości zadania inwe-

Ruszył program  pożyczkowy
Poprawa  życia mieszkańców wsi 

Ruszył nabór wniosków do XII edycji Samorządowego 
Programu Pożyczkowego dla poprawy jakości życia 
mieszkańców wsi. Odbiorcami programu są gminy 
i powiaty, które mogą  ubiegać się o pożyczki na 
realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych na wsi.

stycyjnego. Jej maksymalna wysokość 
wynosi 1 mln złotych- tłumaczą przed-
stawiciele programu.
Pożyczka może zostać zaciągnięta bez 
przeprowadzania przetargu. Nabór 
wniosków potrwa do końca marca br. 
Limit środków dla tej edycji wynosi 10 
mln złotych. Oprocentowanie pożyczek 
wyliczane jest na podstawie średniej war-
tości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego. 
Okres kredytowania wynosi 5 lat. 
W ramach poprzedniej edycji programu 
zostało zakwalifi kowanych 13 wniosko-
dawców. Są to gminy i powiaty z wo-
jewództw: warmińsko-mazurskiego, 
mazowieckiego, małopolskiego, lubel-
skiego, pomorskiego, kujawsko-pomor-
skiego, opolskiego, śląskiego oraz dolno-
śląskiego. Aktualnie trwa podpisywania 
umów z laureatami. 
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Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła szóstą edycję konkursu 
na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Pol-
ska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. - Celem Konkursu jest promocja polskiego 
rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturo-
wego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Konkurs jest 
również szansą na promowanie młodych naukowców zajmujących się tematyką 
wartości kulturowych polskiej wsi oraz szansami na jej dalszy rozwój – tłuma-
czą organizatorzy. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy 
złotych, wyróżnione opracowania mają być także wydane w postaci książkowej 
w Wydawnictwie Naukowym Scholar (wydawnictwo jest partnerem projektu). 
Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 roku. 
Poprzednie edycje konkursu cieszyły się ogólnopolskim zainteresowaniem. Pro-
blematyka oraz liczba zgłaszanych prac mile zaskakują fundację oraz kapitułę 
konkursową, w skład której wchodzą wybitni naukowcy zaangażowani w rozwój 
obszarów wiejskich: prof. dr hab. Józef Styk, prof. dr hab. Roch Sulima, prof. dr 
hab. Jerzy Wilkin, dr Andrzej Hałasiewicz, dr Dorota Klepacka-Kołodziejska oraz 
dr Barbara Perepeczko. W gronie autorów opracowań znajdują się przedstawi-
ciele świata nauki, studenci, dziennikarze, działacze społeczni, regionaliści i pa-
sjonaci a także emeryci, którzy z zamiłowaniem dokumentują historie i zwyczaje 
polskiej wsi. Pośród nadesłanych zgłoszeń można odnaleźć monografi e wsi, oso-
biste wspomnienia, cenne opisy tradycji oraz życia mieszkańców wsi, opowiada-
nia, a nawet powieści i wiersze. Laureaci mogą pochwalić się opublikowanymi 
opracowaniami. Obecnie trwają prace nad książką tegorocznego fi nalisty. Każda 
edycja konkursu jest zakończona uroczystą galą połączoną z promocją wydanej 
publikacji.  Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu 
ds. UNESCO. (DD)

Legendarny ciągnik odzyskuje blask
Marek Urbanek, dyrektor szko-
ły w Rusocinie. - Mamy nadzieję, 
że zachował się w dobrym stanie.
Szkoła nie narzeka na brak chętnych do 
nauki, bo uczniowie uzyskują upraw-
nienia do prowadzenia ciągnika, samo-
chodu oraz kombajnu zbożowego. Na 
zajęciach praktycznych zdobywają przy-
datne umiejętności spawacza, tokarza, 
stolarza oraz uczą się obsługi, naprawy 
i eksploatacji pojazdów samochodo-
wych i maszyn rolniczych.
-Szkoła ma ogromne zaplecze technicz-
ne z duża ilością maszyn rolniczych 
oraz ilością ziemi, bo wszystko mieści 
się na 8 ha – podkreśla  starosta powiatu 
gdańskiego Cezary Bieniasz-Krzywiec. - 
Pieniądze na nowy sprzęt oraz remonty 
i naprawy szkoła pozyskuje np. ze sprze-
daży plonów. To kolejny dowód, że to 
naprawdę wyjątkowa placówka.
(DD)

Konkurs rolniczy

Ruszył program  pożyczkowy
Poprawa  życia mieszkańców wsi 

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej aktywnie działa na rzecz 
rozwoju polskiej wsi. Od ponad 20 lat 
pomaga zmieniać jej wizerunek oraz 
aktywnie wspiera rozwój społeczno-
gospodarczy lokalnych społeczności na 
terenach wiejskich. Działania fundacji 
skupiają się na wspieraniu inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej 
i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz 
działaniach społecznych i edukacyjnych 
skierowanych do osób zamieszkujących 
obszary wiejskie. Do jednego z najważ-
niejszych zadań Fundacji należy wspie-
ranie oświaty na terenach wiejskich. Od 
samego początku istnienia fundacja 
aktywnie działa na rzecz edukacji oraz 
wyrównywania szans dzieci i młodzieży, 
zamieszkujących wsie i małe miasta. 
(DD)
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KONFLIKT 
UKRAIŃSKI

Napięta sytuacja na Ukrainie ma istotny wpływ na europejskie rolnictwo. 
Obawa o rozwój sytuacji w tym kraju powoduje wzrost cen zbóż na rynkach 
światowych. Eksperci krytykują natomiast pomysł zniesienia cła na ukraińskie 
towary, bo na takim rozwiązaniu mogą mocno ucierpieć polscy rolnicy.

wpływa na europejskie 
rolnictwo

Bezpośrednim efektem konfl iktu na 
Ukrainie jest  wzrost cen zbóż na 
rynkach światowych. Bardzo wyraź-
nie podrożała pszenica, a wzrosty na 
giełdach były silniejsze niż w transak-
cjach rzeczywistych. Według indeksu 
cen sporządzanego przez Międzyna-
rodową Radę Zbożową (MRZ) pomię-
dzy 27.02 a 7.03 pszenica podrożała 
o 6,0 proc. 
-MRZ monitoruje dziewięć notowań 
cen pszenicy w najważniejszych por-
tach. Są więc to ceny rzeczywiste ja-
kie muszą płacić importerzy za towar 
- podkreślają eksperci BGŻ.
Bardzo szybko rosły w ostatnich 
dniach również ceny kukurydzy. 
W okresie pomiędzy 27.02 a 7.03 in-
deks światowych cen kukurydzy obli-
czany przez MRZ wzrósł o 4,8 proc. 
Notowania kontraktu czerwcowego na 
giełdzie Euronext Paris urosły w tym 
samym czasie o 3,4 proc., a kontrak-
tu majowego na giełdzie CBOT o 7,6 
proc.
Ukraina w ostatnich latach zyskała 
ogromne znaczenie w światowym 
handlu zbożami. Według niektórych 
prognoz w sezonie 2013/14 może stać 
się trzecim największym eksporte-
rem zbóż po Stanach Zjednoczonych 
i UE. Według prognoz Departamen-
tu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 
(USDA) z początku lutego Ukraina 
w bieżącym sezonie miała wyekspor-
tować nawet 31,2 mln t zbóż.
Szczególnie silną pozycję uzyskała 
w handlu kukurydzą - z prognozowa-
nym eksportem na poziomie 18,5 mln 
t zajmuje trzecie miejsce po Stanach 
Zjednoczonych i tuż za Brazylią. Ma 
również ogromne 
znaczenie w eks-
porcie pszenicy. 
W bieżącym sezonie 
miała wyeks-
portować 10,0 
mln t tego ga-
tunku zboża, co 
plasuje ją na szó-
stym miejscu wśród 
największych eksporte-
rów, w tym na trzecim miej-
scu w naszym regionie po UE 

i Rosji. 
Napięta sytuacja polityczno-gospo-
darcza na Ukrainie wpływa na tam-
tejszy rynek zbóż w wielu wymiarach. 
Najczęściej podnosi się kwestię moż-
liwego wstrzymania dostaw zboża na 
rynek, gdyż jest ono dobrym zabez-
pieczeniem przed spadkiem wartości 
hrywny. W komentarzach porusza się 
również problem wzrostu cen impor-
towanych środków produkcji rolniczej 
co może spowodować spadek plo-
nów, a być może również powierzchni 
zasiewów zbóż jarych. 
-Rynki światowe reagują jednak ner-
wowo i wydaje się, że w obecne ceny 
wkalkulowana jest spora premia za 
ryzyko- zaznaczają eksperci.
Sytuacja na Ukrainie może mieć tak-
że bezpośredni wpływ na polskie rol-
nictwo. A według ekspertów- będzie to 
wpływ negatywny. Chodzi konkretnie 
o pomyśle jednostronnego zniesienia 
cła na ukraińskie towary przemysłowe 

i rolne.  Miałoby to na-
stąpić jeszcze przed 
podpisaniem umowy 

stowarzyszeniowej
Według Instytutu Rozwoju 

Rolnictwa im. Wła-
dysława Grabskie-
go jeśli ten pomysł 

zostanie wprowadzony 
w życie to ucierpią na nim pol-

scy rolnicy. 
- Uważamy, że na zniesieniu ceł na 
ukraińskie towary rolne mogą stra-

cić przede wszystkim polscy rolnicy. 
Ukraina ma ogromny potencjał rozwo-
ju produkcji rolnej i korzystne warunki 
naturalne. Posiada ona wysokiej klasy 
gleby, wśród których dominują czarno-
ziemy i w na dużym obszarze korzyst-
ny klimat – uważa Marcin Wroński, 
prezes Instytutu Rozwoju Rolnictwa 
im. Władysława Grabskiego.
Przedstawiciele IRR porównali tak-
że polskie i ukraińskie plony zbóż. 
W 2013 roku na Ukrainie zebrano aż 
62,8 mln ton zbóż. Średnie plony były 
szacowane na 4,01 t/ha. Bardzo wyso-
kie zbiory podkreślają duży potencjał 
eksportowy tego kraju, zwłaszcza ku-
kurydzy. W 2013 roku w Polsce zbiory 
zbóż ogółem szacowane są na 28,4 
mln ton. Wg GUS średnia produkcja 
ziarna w ubiegłym roku wyniosła 3,8 t/
ha. - Wynika z tego, że zebrano u nich 
ponad dwa razy tyle ziarna co u nas – 
zaznaczają eksperci z IRR
Prognozuje się, że za kilkanaście lat 
ukraińscy rolnicy będą w stanie do-
starczać 90 mln ton zboża. Dzięki 
temu staną się oni jednymi z liderów 
światowego rynku zbożowego. Już 
dziś mają znaczący udział na ryn-
kach w Północnej Afryce i na Bliskim 
Wschodzie. Nie można pominąć faktu, 
że ukraiński eksport zbóż jest większy 
od całkowitej produkcji w Polsce.
Oprócz zbóż mogłoby trafi ć do nas 
również mięso. W ostatnich latach 
mogliśmy zaobserwować duży wzrost 
produkcji drobiu i jaj na Ukrainie. Ki-
laka miesięcy temu Władze Ukrainy 
wystąpiły do Komisji Europejskiej 
z wnioskiem o wydanie pozwoleń na 
eksport produktów drobiowych.
- Biorąc pod uwagę koszty transpor-
tu i nasze bliskie sąsiedztwo może-
my stwierdzić, że polscy rolnicy jako 
pierwsi odczują niekorzystny wpływ 
braku ceł z Ukrainą. Produkty zza 
wschodniej granicy bez problemu 
zdobywałyby wtedy pozycję na ryn-
kach UE, w tym na rynku polskim. 
O sile ukraińskiego rolnictwa może 
świadczyć również fakt, że wzrost 
PKB w ostatnich latach, odbywał się 
głównie dzięki tej gałęzi przemysłu – 
podkreśla Marcin Wroński. (SPW)

Ukraina w ostatnich 
latach zyskała 

ogromne znaczenie 
w światowym 

handlu zbożami. 
Według niektórych 
prognoz w sezonie 

2013/14 może stać się 
trzecim największym 

eksporterem 
zbóż po Stanach 

Zjednoczonych i UE.
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Napięta sytuacja na Ukrainie ma istotny wpływ na europejskie rolnictwo. 
Obawa o rozwój sytuacji w tym kraju powoduje wzrost cen zbóż na rynkach 
światowych. Eksperci krytykują natomiast pomysł zniesienia cła na ukraińskie 
towary, bo na takim rozwiązaniu mogą mocno ucierpieć polscy rolnicy.

wpływa na europejskie 
rolnictwo

Bezpośrednim efektem konfl iktu na 
Ukrainie jest  wzrost cen zbóż na 
rynkach światowych. Bardzo wyraź-
nie podrożała pszenica, a wzrosty na 
giełdach były silniejsze niż w transak-
cjach rzeczywistych. Według indeksu 
cen sporządzanego przez Międzyna-
rodową Radę Zbożową (MRZ) pomię-
dzy 27.02 a 7.03 pszenica podrożała 
o 6,0 proc. 
-MRZ monitoruje dziewięć notowań 
cen pszenicy w najważniejszych por-
tach. Są więc to ceny rzeczywiste ja-
kie muszą płacić importerzy za towar 
- podkreślają eksperci BGŻ.
Bardzo szybko rosły w ostatnich 
dniach również ceny kukurydzy. 
W okresie pomiędzy 27.02 a 7.03 in-
deks światowych cen kukurydzy obli-
czany przez MRZ wzrósł o 4,8 proc. 
Notowania kontraktu czerwcowego na 
giełdzie Euronext Paris urosły w tym 
samym czasie o 3,4 proc., a kontrak-
tu majowego na giełdzie CBOT o 7,6 
proc.
Ukraina w ostatnich latach zyskała 
ogromne znaczenie w światowym 
handlu zbożami. Według niektórych 
prognoz w sezonie 2013/14 może stać 
się trzecim największym eksporte-
rem zbóż po Stanach Zjednoczonych 
i UE. Według prognoz Departamen-
tu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 
(USDA) z początku lutego Ukraina 
w bieżącym sezonie miała wyekspor-
tować nawet 31,2 mln t zbóż.
Szczególnie silną pozycję uzyskała 
w handlu kukurydzą - z prognozowa-
nym eksportem na poziomie 18,5 mln 
t zajmuje trzecie miejsce po Stanach 
Zjednoczonych i tuż za Brazylią. Ma 
również ogromne 
znaczenie w eks-
porcie pszenicy. 
W bieżącym sezonie 
miała wyeks-
portować 10,0 
mln t tego ga-
tunku zboża, co 
plasuje ją na szó-
stym miejscu wśród 
największych eksporte-
rów, w tym na trzecim miej-
scu w naszym regionie po UE 

i Rosji. 
Napięta sytuacja polityczno-gospo-
darcza na Ukrainie wpływa na tam-
tejszy rynek zbóż w wielu wymiarach. 
Najczęściej podnosi się kwestię moż-
liwego wstrzymania dostaw zboża na 
rynek, gdyż jest ono dobrym zabez-
pieczeniem przed spadkiem wartości 
hrywny. W komentarzach porusza się 
również problem wzrostu cen impor-
towanych środków produkcji rolniczej 
co może spowodować spadek plo-
nów, a być może również powierzchni 
zasiewów zbóż jarych. 
-Rynki światowe reagują jednak ner-
wowo i wydaje się, że w obecne ceny 
wkalkulowana jest spora premia za 
ryzyko- zaznaczają eksperci.
Sytuacja na Ukrainie może mieć tak-
że bezpośredni wpływ na polskie rol-
nictwo. A według ekspertów- będzie to 
wpływ negatywny. Chodzi konkretnie 
o pomyśle jednostronnego zniesienia 
cła na ukraińskie towary przemysłowe 

i rolne.  Miałoby to na-
stąpić jeszcze przed 
podpisaniem umowy 

stowarzyszeniowej
Według Instytutu Rozwoju 

Rolnictwa im. Wła-
dysława Grabskie-
go jeśli ten pomysł 

zostanie wprowadzony 
w życie to ucierpią na nim pol-

scy rolnicy. 
- Uważamy, że na zniesieniu ceł na 
ukraińskie towary rolne mogą stra-

cić przede wszystkim polscy rolnicy. 
Ukraina ma ogromny potencjał rozwo-
ju produkcji rolnej i korzystne warunki 
naturalne. Posiada ona wysokiej klasy 
gleby, wśród których dominują czarno-
ziemy i w na dużym obszarze korzyst-
ny klimat – uważa Marcin Wroński, 
prezes Instytutu Rozwoju Rolnictwa 
im. Władysława Grabskiego.
Przedstawiciele IRR porównali tak-
że polskie i ukraińskie plony zbóż. 
W 2013 roku na Ukrainie zebrano aż 
62,8 mln ton zbóż. Średnie plony były 
szacowane na 4,01 t/ha. Bardzo wyso-
kie zbiory podkreślają duży potencjał 
eksportowy tego kraju, zwłaszcza ku-
kurydzy. W 2013 roku w Polsce zbiory 
zbóż ogółem szacowane są na 28,4 
mln ton. Wg GUS średnia produkcja 
ziarna w ubiegłym roku wyniosła 3,8 t/
ha. - Wynika z tego, że zebrano u nich 
ponad dwa razy tyle ziarna co u nas – 
zaznaczają eksperci z IRR
Prognozuje się, że za kilkanaście lat 
ukraińscy rolnicy będą w stanie do-
starczać 90 mln ton zboża. Dzięki 
temu staną się oni jednymi z liderów 
światowego rynku zbożowego. Już 
dziś mają znaczący udział na ryn-
kach w Północnej Afryce i na Bliskim 
Wschodzie. Nie można pominąć faktu, 
że ukraiński eksport zbóż jest większy 
od całkowitej produkcji w Polsce.
Oprócz zbóż mogłoby trafi ć do nas 
również mięso. W ostatnich latach 
mogliśmy zaobserwować duży wzrost 
produkcji drobiu i jaj na Ukrainie. Ki-
laka miesięcy temu Władze Ukrainy 
wystąpiły do Komisji Europejskiej 
z wnioskiem o wydanie pozwoleń na 
eksport produktów drobiowych.
- Biorąc pod uwagę koszty transpor-
tu i nasze bliskie sąsiedztwo może-
my stwierdzić, że polscy rolnicy jako 
pierwsi odczują niekorzystny wpływ 
braku ceł z Ukrainą. Produkty zza 
wschodniej granicy bez problemu 
zdobywałyby wtedy pozycję na ryn-
kach UE, w tym na rynku polskim. 
O sile ukraińskiego rolnictwa może 
świadczyć również fakt, że wzrost 
PKB w ostatnich latach, odbywał się 
głównie dzięki tej gałęzi przemysłu – 
podkreśla Marcin Wroński. (SPW)
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Targi, które określane są jako „najważniejsze wydarzenie 
branży w Polsce” zorganizowano w Kielcach w dniach od 7 
do 9 marca. Na miejscu do dyspozycji wystawców udostęp-
niono blisko 60 tysięcy metrów kwadratowych powierzch-
ni wystawienniczej. Na stoiskach zobaczyć można było 
setki najnowszych maszyn, a wśród nich także te wielkoga-
barytowe. Imponująca jest także liczba wystawców, którzy 
przyjechali do Kielc.
- Na naszych targach aż 600 wystawców z Anglii, Austrii, 
Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Korei Południo-
wej, Litwy, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Turcji, Włoch 
i Polski zaprezentowało najnowocześniejszy sprzęt nie-
zbędny w gospodarstwach rolnych – podkreślają organiza-
torzy imprezy.
Targowym przentacjom towarzyszyły imprezy dodatkowe 
i konkursy. Podczas kieleckich targów redakcja Rolniczego 
Przeglądu Technicznego zaprezentowała dwóch zwycięz-
ców prestiżowego europejskiego konkursu dziennikarzy 
branży techniki rolniczej Tractor of the Year. W kategorii 
i ciągników polowych pokazano Classa’a Axion’a 850 zdo-
bywcę tytułu Ciągnika Roku 2014 oraz Lamborghini Ni-
tro 130 VRT (zdobywcę tytułu najlepiej zaprojektowanego 
Ciągnika Roku 2014).
Tractor of the Year  (Ciągnik Roku) jest międzynarodo-
wą nagrodą przyznawaną przez dziennikarzy z 23 krajów 
Europy. Maszyny oceniane są w kategoriach ciągnik po-

lowy i ciągnik specjalistyczny (sadowniczy/winnicowy) 
oraz design w obu kategoriach. Zanim ciągnik trafi  na listę 
siedmiu nominowanych do nagrody Tractor of the Year, 
dziennikarze reprezentujący czasopisma będące członkami 
Jury muszą mieć możliwość oceny ciągnika w warunkach 
polowych.
W organizację targów włączyło się także Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystego otwarcia tej imprezy 
targowej dokonała podsekretarz stanu Zofi a Szalczyk, któ-
ra powiedziała, że niebawem będziemy obchodzić ważne 
jubileusze 25-lecia politycznych i gospodarczych przemian 
oraz 10-lecia obecności w UE.
-Ta pierwsza rocznica jest niezwykle ważna w kontekście 
tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Cieszmy się, 
że możemy rozwijać naszą gospodarkę i nasze rolnictwo 
w kierunku, jaki sami sobie chcemy wyznaczać. Druga 
wskazuje na to, że dokonaliśmy dobrego wyboru. Dobrze 
wykorzystaliśmy szansę, jaką dała nam Unia Europejska 
i Wspólna Polityka Rolna. Efekty są widoczne, na co dzień 
w sklepach z żywnością i gospodarstwach rolnych – pod-
kreśliła wiceminister Szalczyk.
Targi odwiedził również Stanisław Kalemba, minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.
- Targi te pokazują, że sektor rolno – spożywczy jest kluczo-
wym dla Polski. Świadczy o tym ilość fi rm prezentująca tu 
swoje maszyny – podkreślał podczas zwiedzania minister 

Rekordowe targi  w Kielcach
Rekorodową frekwencję zanotowano podczas targów Agrotech 
w Kielcach. Na dwudziestej z kolei edycji tych Międzynarodowych Targów 
Techniki Rolniczej  pojawiło się aż  58 500 osób. 
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Rekordowe targi  w Kielcach
Kalemba. Podczas zorganizowanej w hali targowej konfe-
rencji prasowej szef resortu rolnictwa zapewnił, że w nowej 
perspektywie fi nansowej utrzymamy dobre tempo moder-
nizacji gospodarstw i rozwoju polskiej wsi.
- Ze środków PROW 2007 – 2013 pomogliśmy ponad 60 
tys. gospodarstw, a w ramach PROW 20014 – 2020 będzie 
ich już ok. 90 – 100 tys. – powiedział minister Kalemba. 
Targowym przentacjom towarzyszyły imprezy dodatkowe 
i konferencje. Podczas kieleckich targów redakcja Rol-
niczego Przeglądu Technicznego zaprezentowała dwóch 
zwycięzców prestiżowego europejskiego konkursu dzienni-
karzy branży techniki rolniczej Tractor of the Year. W kate-
gorii i ciągników polowych pokazano Classa’a Axion’a 850 
zdobywcę tytułu Ciągnika Roku 2014 oraz Lamborghini 
Nitro 130 VRT (zdobywcę tytułu najlepiej zaprojektowa-
nego Ciągnika Roku 2014).
Tractor of the Year  (Ciągnik Roku) jest międzynarodową 
nagrodą przyznawaną przez dziennikarzy z 23 krajów Eu-
ropy. Maszyny oceniane są w kategoriach ciągnik polowy 
i ciągnik specjalistyczny (sadowniczy/winnicowy) oraz de-
sign w obu kategoriach. Zanim ciągnik trafi  na listę sied-
miu nominowanych do nagrody Tractor of the Year, dzien-
nikarze reprezentujący czasopisma będące członkami Jury 
muszą mieć możliwość oceny ciągnika w warunkach po-
lowych. Inną z imprez towarzyszących było Akademickie 
Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich i towarzysząca mu 
XXXII edycja Krajowego Finału Olimpiady Młodych Pro-
ducentów Rolnych. Zwracając się do uczestniczącej w niej 
młodzieży podsekretarz stanu Zofi a Szalczyk zauważyła, że 
do 2050 roku światowe zapotrzebowanie na żywność wzro-
śnie o ok. 40%, a liczba ludności o 2 mld.

- Ci, co chcą w swoim życiu postawić na produkcję żywno-
ści mają ogromną szansę rozwoju – powiedziała wicemini-
ster i dodała, że w będącym na końcowym etapie przygoto-
wań PROW 2014 – 2020 znajdują się działania skierowane 
specjalnie do młodych, a w całym Programie przewijać się 
będą dla nich także inne preferencje.
Podczas targów resort zorganizował konferencję pod tytu-
łem „Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. 
Spotkanie było okazją do przybliżenia wszystkim zainte-
resowanym, a zwłaszcza rolnikom, przedstawicielom sa-
morządów, pracownikom ODR oraz uczniom szkół rolni-
czych, aktualnych informacji o możliwości wykorzystania 
odnawialnej energii, w szczególności wytwarzanej w mikro 
i małych instalacjach.
Podczas konferencji podkreślano, że na obszarach wiej-
skich zlokalizowanych jest ponad 4,4 mln gospodarstw 
domowych, a zamieszkuje je prawie 40% Polaków. Ich 
specyfi ka, wynikająca natomiast z dużego rozproszenia 
zabudowy oraz oddalenia od źródeł wytwarzania energii 
sprawia, że mieszkańcy tych terenów w znacznie większym 
stopniu, niż mieszkańcy miast, spotykają się z problemami 
zapewnienia stałych dostaw odpowiedniej ilości i jakości 
energii.
-Rozwój gospodarstw to także tworzenie własnych źródeł 
energii odnawialnej. Musimy reformować naszą politykę 
energetyczną i upowszechniać małe oraz średnie instalacje 
energii odnawialnej - zauważyła wiceminister Zofi a Szal-
czyk i dodała, że środki PROW przeznaczone na moder-
nizacje gospodarstw mogą być także wykorzystywane na 
tworzenie takich przedsięwzięć. Oprac(GB)

fot. Targi Kielce
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Porozumienie to rozszerzenie dotych-
czasowej współpracy z WAT i jego 
celem jest przyśpieszenie procesu 
konstruowania i wprowadzenia do pro-
dukcji seryjnej transmisji do ciągników 
w przedziałach mocy średnich, które 
znajdą zastosowanie w ciągnikach pro-
dukowanych przez spółkę Ursus SA. 
Poszerzenie dotychczasowej współpracy 
ma dotyczyć głównie opracowywania 
i transferu technologii w programach 
budowy nowoczesnego sprzętu rolnicze-
go oraz wzajemnych konsultacji, porad 
eksperckich, współudziału pracowników 
WAT, spółki URSUS S.A. i spółki Fabry-
ka Osi Napędowych – SKB w pracach 
związanych z opracowywaniem nowych 
rozwiązań dla sprzętu rolniczego.

- Wytworzone na tej zasadzie pro-
dukty mają stanowić połączenie pol-
skiej myśli inżynieryjnej opartej na 
wiedzy pozyskanej z jednej z najlep-
szych polskich uczelni z biznesem 
opartym wyłącznie na polskim ka-

URSUS współpracuje 
z WAT i FON

pitale. Niewątpliwie będą to jedyne 
na rynku europejskim i światowym 
transmisje do ciągników stworzo-
ne oraz wyprodukowane w Polsce 
– tłumaczą przedstawiciele Ursusa. 
Dzięki zawartemu porozumieniu 
i prowadzonej w związku z nim 
współpracy URSUS S.A. i Fabryka 
Osi Napędowych – SKB będą miały 
możliwość wprowadzenia wspólnie 
opracowanych kolejnych nowocze-
snych rozwiązań w produkcji sprzętu 
rolniczego, poszerzenia swojej oferty 
o wyroby najnowszych generacji oraz 
zwiększenia wykorzystywania ba-
dań naukowych i prac rozwojowych 
w swoich działaniach. Jakj podkreśla-
ją przedstawiciele Ursusa wszystko to 
jest możliwe dzięki temu, że Fabryka 
Osi Napędowych posiada jedną z naj-
nowocześniejszych w Polsce odlew-
ni wraz z centrami obróbczymi, co 
umożliwi szybkie i sprawne przepro-
wadzenie prac w zakresie wspólnych 
projektów badawczo-rozwojowych, 
głównie w obszarze dotyczącym 
transmisji do ciągników rolniczych 
w przedziale mocy średnich.
(GB)

Zarząd URSUS S.A. zawarł porozumienie o współpracy 
z Wojskową Akademią Techniczną oraz Fabryką Osi 
Napędowych – SKB z siedzibą w Radomsku. 
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transmisje do 

ciągników stworzone 
oraz wyprodukowane 
w Polsce – tłumaczą 

przedstawiciele Ursusa. 
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Impreza cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem producentów rolnych oraz 
przedsiębiorstw pośrednio i bezpośred-
nio związanych z sektorem produkcji 
roślinnej. 

Tematyka przedstawianych zagadnień dla 
rolników obejmowała szeroki wachlarz 
informacji, związanych z funkcjonowa-
niem mechanizmów Wspólnej Polityki 
Rolnej w nowym okresie programowa-

Umowa z tanzańską spółką ma cha-
rakter wstępny i opiewa na kwotę 
70 mln dolarów  (211 mln złotych). 
Współpraca zakłada produkcję pol-
sko-tanzańskich traktorów i eksporto-
wanie ich do innych krajów afrykań-
skich – 30 procent części do produkcji 
ciągników ma pochodzić z Tanzanii, 
reszta z Polski. 
-Na miejscu będą produkowane pro-
ste modele ciągników, bez kabin. Bo 
kabiny w klimacie afrykańskim zupeł-
nie się nie sprawdzą – tłumaczy pro-
ducent.
Equator Suma JKT to spółka nale-
żąca do prywatnej fi rmy Equator 
Automech i rządowej Suma JKT. 
Współpraca z polską fi rmą to sposób 
tanzańskiej fi rmy na włączenie się 
w rządowy program.  „Kilimo Kwan-
za”, czyli „Najpierw Rolnictwo”. Idea 
polega na rozwoju rolnictwa w tym 

kraju, udzielaniu pożyczek dla rolni-
ków i propagowaniu nowoczesnych 
rozwiązań technicznych w rolnictwie. 
Produkcji polsko-tanzańskich ciągni-
ków ma towarzyszyć wachlarz poży-
czek na ich zakup, które stworzą dla 
rolników lokalne banki komercyjne.
Umowa Farmera podpisana z krajem 
afrykańskim to już drugi przypadek 
eksportu polskich ciągników na ten 
kontynent. Ten nietypowy szlak prze-
tarł Ursus, który we wrześniu 2013 
roku podpisał umowę z etiopską fi rmą 
na dostawę  3000 ciągników. Ten z ko-
lei kontrakt warty jest  90 mln USD 
a  odbiorcą jest etiopska spółka Me-
tals and Engineering Corporation 
(METEC) of Adama Agricultural Ma-
chinery Industry (AAMI) z siedzibą 
w Adama (Oromia, Etiopia
Na podstawie zawartej umowy spółka 
Ursus SA  dostarczy etiopskiemu od-

biorcy 3.000 ciągników w dwóch eta-
pach po 1.500 sztuk każda. 
- Podpisanie tej umowy jest zwień-
czeniem naszych starań dotyczących 
odbudowy dawnych rynków ekspor-
towych spółki oraz potwierdzeniem 
skuteczności strategii planowanej 
przez zarząd dotyczącej ekspansji na 
rynki afrykańskie - powiedział Karol 
Zarajczyk, wiceprezes Ursus SA. - Li-
czymy, że sprawna realizacja tego kon-
traktu będzie pierwszym, za to bardzo 
dużym krokiem w kierunku pozyska-
nia nowych rynków zbytu w tym bar-
dzo rozwojowym regionie świata. 
W ramach umowy Ursus dostarczy 
również niezbędną ilość części za-
miennych do sprzedawanych ciągni-
ków oraz wyposaży centra serwisowe, 
które będą otwierane na terenie Etio-
pii. Dodatkowo spółka przeprowadzi 
szkolenia miejscowego personelu oraz 

nia 2014-2020, rolą postępu biologicz-
nego w kształtowaniu struktury plonu 
roślin uprawnych,działaniem narzędzi 
służących wspieraniu rolników w do-
borze odmian w systemie Porejestrowe-
go Doświadczalnictwa Odmianowego 
i Rolniczego oraz struktur służących 
promowaniu produkcji kwalifi kowane-
go materiału siewnego i rozwojowi fi rm 
branży hodowlanej. Przedstawiono rów-

Ruszyło Pomorskie Forum Nasienne
W  Kościerzynie zainaugurowano pierwsze Pomorskie 
Forum Nasienne, którego organizatorem był Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. 

Traktory Farmera pojadą do Afryki
Na kwotę 70 mln dolarów opiewa umowa pomiędzy producentem ciągników 
rolniczych Farmer z Sokółki pod Białymstokiem a tanzańską firmą Equator Suma 
JKT. W ramach umowy polski producent dostarczy do Afryki traktory, technologię 
i  części zamienne. Farmer to już drugi polski producent, który eksportuje ciągniki 
do Afryki - podobną umowę podpisał niedawno także Ursus.
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nież aktualne informacje o afrykańskim 
pomorze świń, w związku z odnotowa-
nia pierwszych przypadków wystąpienia 
w kraju. Podczas forum uroczyście ogło-
szono zwycięzcę konkursu „Dla wytrwa-
łych”, którym w 2013 roku został Michał 
Knitter z powiatu kościerskiego. W na-
grodę otrzymał rower, który wręczył 
Aleksander Mach, dyrektor Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdań-
sku. Podczas forum wystąpił Kazimierz 
Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  (DD) Fo

t. 
PO

RD
 G

da
ńs

k

Traktory Farmera pojadą do Afryki

zapewni wsparcie techniczne w nie-
zbędnym zakresie. Strony przewidują 
także nawiązanie współpracy w zakre-
sie dostaw innych maszyn i urządzeń 
rolniczych.

Przedstawiciele Ursusa tłumaczyli,że 
zyskowny kontrakt udało się możliwe 
także  dzięki wielkiemu zaangażowa-
niuw w cały proces negocjacyjny pol-
skich  służb dyplomatycznych. Infor-

macje o zyskownej umowie zostały 
przyjęte euforycznie przez inwestorów 
giełdowych, kurs akcji tej fi rmy 
ciągu kilku minut zyskał ponad 30 
proc. do 2,6 zł za sztukę. (GB)
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Zakup nowoczesnych linii techno-
logicznych do przetwórstwa ryb, jak 
również maszyn i urządzeń ograni-
czających negatywny wpływ produkcji 
na środowisko naturalne, to przykłady 
inwestycji, które może dofi nansować 
Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w ramach środka 2.5 
“Inwestycje w zakresie przetwórstwa 
i obrotu” fi nansowanego z Programu 
Operacyjnego “Zrównoważony Rozwój 
Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 
Obszarów Rybackich 2007 - 2013”.
Do dyspozycji wnioskodawców w ra-
mach tego naboru, została przeznaczo-
na kwota około 85 milionów złotych. 
-Tym razem o wsparcie fi nanso-
we mogą ubiegać się jedynie mikro 

i małe przedsiębiorstwa. Pomoc będzie 
przyznawana do wyczerpania limitu 
środków fi nansowych, zgodnie z ko-
lejnością złożenia prawidłowo wypeł-

nionego i kompletnego wniosku o do-
fi nansowanie. Wnioski o taką pomoc 
przyjmują oddziały regionalne Agencji 

ARMIR pomoże 
przetwórniom ryb
Mikro i małe przedsiębiorstwa planujące nwestycje 
w przetwórstwo ryb będą mogły otrzymać 
pomoc od ARMIR.  

właściwe ze względu na miejsce poło-
żenia zakładu przetwórstwa ryb, w któ-
rym będzie realizowana wnioskowana 
do dofi nansowania operacja -tłumaczą 
przedstawiciele ARMIR.
Do końca 2013 roku ze wsparcia prze-
znaczonego na unowocześnienie prze-
twórstwa ryb, z Programu Operacyj-
nego “Zrównoważony Rozwój Sektora 
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obsza-
rów Rybackich 2007 - 2013”, skorzysta-
ło 165 przedsiębiorstw, którym wypła-
cono 431 mln złotych. To m.in. dzięki 
tym środkom zostały przeprowadzo-
ne inwestycje, które zmodernizowały 
i unowocześniły sektor przetwórstwa 
ryb w Polsce. Według ARMIR  obec-
nie ten sektor należy  do najnowocze-
śniejszych na świecie. Przetwory rybne 
z naszego kraju są bardzo konkurencyj-
ne cenowo na rynkach, a ich jakość nie 
odbiega od najwyższych standardów 
europejskich. Oprac.(GB)

Przetwory rybne 
z naszego kraju są 

bardzo konkurencyjne 
cenowo na rynkach, a ich 

jakość nie odbiega od 
najwyższych standardów 

europejskich.
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Ponad 350 osób wzięło udział w I Pomor-
skim Forum Mleczarskim. To spotkanie 
poświęcone aktualnym problemom hodowli 
bydła mlecznego zorganizowano w ponie-
działek 10 marca na zamku w Gniewie.
Forum otworzył Aleksander Mach Dyrektor 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku wykładem poświęconym ten-
dencjom na rynku mleka. Uczestnicy mieli 
także okazję poznać instrumenty wsparcia 
dla rynku mleka po zniesieniu kwot mlecz-
nych, które zaprezentował Prezes Agencji 
Rynku Rolnego Radosław Szatkowski. Inny 

prelegent -  Zygmunt Maciej Kowalski z Aka-
demii Rolniczej w Krakowie omówił najważ-
niejsze elementy żywienia od zasuszenia do 
wycielenia. Kolejny referat Marka Lesiaka - 
dr weterynarii poświęcony był  zagrożeniom 
rzutującym na efektywność produkcji mleka 
ze strony podstępnych wirusów IBR/BVD. 
- Właściwie postawiona diagnoza pomoże 
wyeliminować ze stada tego wirusa w zaląż-
ku, a profi laktyka powinna być stawiana na 
pierwszym planie – podkreślał dr. Lesiak.
Ewa Mazgajska przedstawicielka Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi-

ła perspektywy dla rozwoju mleczarstwa 
po zniesieniu kwot a Renata Korzeniowska  
(Spółdzielnia Mleczarska Spomlek) zachę-
ciła do współpracy i przedstawiła program 
realizowany przez Spółdzielnię „Zdrowa 
Krowa”. W trakcie spotkania mówiono także 
zastosowanie selekcji genomowej w hodowli 
bydła. 
Na zakończenie dokonano podsumowania 
wyników oceny użytkowości krów w woje-
wództwie pomorskim, a najlepsi hodowcy 
otrzymali puchary. 
- Istotnie mamy powody do dumy- średnia 

Eksporterzy debatowali 
podczas kongresu

Udane Forum Mleczarskie
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Kongres prowadził Mieczysław Twaróg, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Eksporterów Polskich
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Perspektyw 
proinnowacyjnego 
i proekologicznego 
rozwoju eksportu rolno-
spożywczego. To temat 
II Kongresu Eksporterów 
Przemysłu Rolno-
Spożywczego. Wydarzenie 
zorganizowano na początku 
marca w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w Warszawie 
a jego organizatorem 
było  Stowarzyszenie 
Eksporterów Polskich.

Kongres prowadził Mieczysław Twaróg, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporte-
rów Polskich, a wzięło w nim udział około 
150 reprezentantów firm produkcyjno-ek-
sportowych i instytucji z całego kraju.
W czasie obrad kongresu przedstawione 
zostały perspektywy proinnowacyjnego 
i proekologicznego rozwoju eksportu rol-
no-spożywczego w 2014r.  Omówił je Sta-
nisław Kalemba, minister rolnictwa. W tej 
części obrad szef resortu rolnictwa  wrę-
czył Odznaki Honorowe „Zasłużony dla 
Rolnictwa” i Dyplomy Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wybitnym agroeksporterom 

wydajność z województwa wynosi 7021, 
co nie jest mało, biorąc pod uwagę, iż część 
gospodarstw położone jest na glebach klasy 
V,VI i VII i nie zawsze baza paszowa jest uza-
leżniona od hodowcy. Liczba krów ocenia-
nych rośnie, a wyniki oceny są narzędziem 
pomocnym w sterowaniu żywieniem. Sporo 
obór ma wydajności kształtujące się na po-
ziomie 9000 – 10 000, są też rekordzistki, 
które w swym życiu wyprodukowały powy-
żej 100 000 kg mleka – podkreślali twórcy 
forum.
Nie zapomniano także o sprzęcie dla hodow-
ców bydła mlecznego, uczestnicy forum mie-
li okazję obejrzeć wóz paszowy, nowoczesne 
ciągniki, ładowacz i kosiarkę.
Oprac (GB) fo

t. 
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i promotorom przemysłu rolno-spożyw-
czego.
W dalszej części kongresu działania polskiej 
dyplomacji ekonomicznej na rzecz rozwoju 
eksportu rolno-spożywczego przedstawił 
Cezariusz Kwaterski Naczelnik Wydziału 
Departamentu Współpracy Ekonomicznej 
MSZ. Następnie odbyła się dyskusja w pa-
nelu poświęconym skutecznym działaniom 
promocyjnym zwiększającym szanse roz-
woju eksportu rolno-spożywczego
Podczas kongresu dokonano oceny tempa 
wzrostu eksportu rolno-spożywczego oraz 
efektywności działania firm produkują-
cych na eksport, a jego uczestnicy przyjęli 
stanowisko w sprawie urzeczywistniania 
perspektyw proinnowa-
cyjnego i proekologicz-
nego rozwoju eksportu 
rolno - spożywczego. 
-W tym zakresie prio-
rytetowymi zadaniami 
dla eksporterów, re-
sortu rolnictwa a tak-
że Stowarzyszenia 
Eksporterów Polskich 
powinien być dalszy 
wzrost eksportu rolno-
spożywczego, wykorzy-
stanie instrumentów na 
rzecz wsparcia eksportu rolno-spożywcze-
go, aplikacje funduszy unijnych na rzecz 
eksportu rolno-spożywczego i pogłębienie 
działalności promocyjnej eksportu rolno-

spożywczego oraz urzeczywistnianie pro-
innowacyjnego i proekologicznego rozwo-
ju eksportu rolno-spożywczego -tłumacząż 
organizatorzy kongresu.
W czasie Kongresu zwrócono uwagę na po-
trzebę kontynuowania aktywnej działalno-
ści informacyjno-promocyjnej na rynkach 
zagranicznych, a zwłaszcza: rosyjskim, 
kazachstańskim, rumuńskim, chorwac-
kim i niemieckim. Wskazano na potrzebę 
aktywizacji działań na rzecz wykorzysta-
nia możliwości na ww. rynkach w zakre-
sie rozwoju eksportu rolno-spożywczego. 
Podkreślono także znaczącą rolę informa-
cji i publicystyki ekonomicznej w mediach, 
a więc w prasie, radiu i telewizji. 

W trakcie Kongresu 
podkreślono potrzebę 
wprowadzenia istotnych 
zmian w dotychczaso-
wej praktyce działania 
polskich podmiotów go-
spodarczych na rynkach 
zagranicznych. 
-Perspektywy ekspansji 
na ww. rynki określają 
trzy czynniki: potencjał, 
popyt i podaż. Tym dys-
ponujemy. Ażeby sprostać 
rosnącej konkurencji wy-

korzystywać trzeba nadal ceny, jakość ale 
i w coraz większej mierze – innowacyjność 
produktową – podkreślali eksporterzy.
Oprac (BG)

Podczas kongresu 
dokonano oceny 
tempa wzrostu 
eksportu rolno-
spożywczego 

oraz efektywności 
działania firm 

produkujących na 
eksport
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W trakcie forum osobną debatę po-
świecono omówieniu roli Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa we wspieraniu gospodarstw 
oraz przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich. Gabriel Janowski, minister 
rolnictwa w latach 1991-1993 nawią-
zał do początków transformacji go-
spodarczej na wsi, kiedy powołano 
Fundusz Oddłużenia Rolnictwa, aby 
uratować te fi rmy i gospodarstwa, 
które nie upadły,  a dopiero  później 
narodziły się formy pomocy,  wspie-
rania rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich. Andrzej Gross 
prezes ARiMR przypomniał atmosfe-
rę nieufności jaka towarzyszyła pro-
gramowi przedakcesyjnemu  i pierw-
szemu okresowi działalności Agencji. 
- Powszechnie głoszono poglądy, że 
nie wykorzystamy unijnych środków, 
że nie będziemy umieli ich należy-

cie  zagospodarować, że nasi rolni-
cy, przedsiębiorcy i samorządowcy 
nie będą mieli pomysłów ani chęci 
aby sięgać po to fi nansowe wsparcie. 
Tymczasem się okazało, że z kop-
ciuszka wyrośliśmy na lidera. W la-
tach 2007-2013, pod względem liczby 
składanych wniosków i otrzymywa-
nych dotacji Polska zajmuje pierwsze 
miejsce wyprzedzając Niemcy, Fran-
cję czy Włochy.
-W nowej perspektywie fi nansowej na 
lata 2014-2020 szczególnie wspierane 
będą działania służące zwiększeniu 
dochodów, konkurencyjności, pro-
pagujące ochronę środowiska, ale też 
wyrównujące szanse dla małych go-
spodarstw - mówił Andrzej Gross.
Inni rozmówcy podkreślali,że waż-
ne jest ustalenie celów, które chcemy 
osiągnąć poprzez udzielane wsparcie.
-Z mechanizacją  chyba przedobrzy-

O rolnictwie 
na forum w Toruniu
Gospodarka, rolnictwo i promocja regionalnej żywności 
wysokiej jakości. To tematy paneli zorganizowanych 
podczas  dwudziestej pierwszej edycji Forum 
Gospodarczego w Toruniu. W programie tego wydarzenia 
zorganizowanego na początku marca główną rolę grały 
dyskusje o przedsiębiorczości. 

liśmy, niektóre gospodarstwa są prze-
inwestowane, nie warto zachęcać do 
kolejnej, przeprowadzanej co 6 lat, 
wymiany traktorów czy kombajnów 
–komentował Wojciech Pomajda, za-
stępca dyrektora Fundacji Programów 
Pomocy dla Rolnictwa w ARMIR.
Mówiono także o relacjach Agencja - 
rolnik benefi cjent.
-Kiedy ktoś kupił ciągnik z SAPARD
-u, na  wsi mówiono, ciekawe, ile mu-
siał dać, aby dostać. Dzisiaj nikt tak 
nie mówi, rolnicy wiedzą, że są proce-
dury, kryteria dostępu, że wnioski są 
weryfi kowane, sprawdzane, i wszyscy 
mają jednakowy dostęp do udziela-
nego wsparcia. Potrzebny jest nato-
miast biznesplan i spełnienie przez 
wszystkich takich samych wymogów. 
Mankamentem jest jednak niekiedy 
zbyt długa procedura rozpatrywania 
wniosków -zaznaczał Krzysztof Mo-
ścicki, dyrektor Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Prof. An-
drzej Kowalski, dyrektor Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej zwrócił uwagę, że Pol-
ska w ostatnich latach stała się zna-
czącym eksportem żywności. W la-
tach 1997-2003 mieliśmy ujemne 
saldo w handlu zagranicznym, w póź-
niejszych latach eksport w wysokości 
miliarda dolarów uważano za wiel-
ki sukces. Teraz nadwyżka eksportu 
produktów rolnych, spożywczych 
nad importem jest 5, 6 razy większa. 
Odrodziły się branże skazane na upa-
dek jak np. mleczarstwo. Ale sukces  
- przestrzegał profesor - nie jest dany 
raz na zawsze. Kiedyś bagatelizowano 
konkurencję ze strony Chin, dzisiaj są 
one dużym potentatem w handlu ar-
tykułami rolnymi. Argentyna, Brazy-
lia, Indie idę ich śladem. 
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Eksperci banku BGŻ tłumaczą, że pojawienie się ognisk 
ASF na terytorium Polski przyczyniło się do powstania 
trudnej sytuacji dla podmiotów zajmujących się  produk-
cją trzody na terenie całego kraju.
W rezultacie w tygodniu 24.02-02.03.2014 r. Przecięt-
na cena trzody, którą płacono w monitorowanych przez 

Spada cena trzody chlewnej 

Powód to ASF
W ciągu czterech ostatnich tygodni 
odnotowano znaczne, około 18 
procentowe spadki trzody chlewnej 
– poinformowali analitycy BGŻ. 
Powodem sytuacji jest pojawienie się 
ognisk ASF na terytorium Polski.

MriRW zakładach, wyniosła 4,22 zł/kg. W ujęciu rocznym 
oznacza to 20-procentowy (o 1,02 zł/kg) spadek cen żywca.
Tak głębokie spadki cen, do poziomu notowanego ostatnio 
na początku marca 2011 r., wynikają w dużej mierze z ogra-
niczeń  w handlu, jakie pojawiły się  po odkryciu ognisk ASF 
wśród dzików. W tym względzie na terenie kraju został wy-
znaczony tzw. obszar zagrożenia ASF. Obję te zostały nim 
w województwie podlaskim: powiat sejneński, sokólski, haj-
nowski, bielski, siemiatycki, gminy w powiecie augustow-
skim: Płaska, Lipsk, Sztabin, gminy w powiecie białostoc-
kim: Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo, 
Gródek, w województwie mazowieckim powiat łosicki, 
w województwie lubelskim powiat bialski, włodawski oraz 
miasto Biała Podlaska. Ten region został objęty m.in. za-
kazem handlu na targowiskach. Istnieje  również znaczne 
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Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła 
Mięsnego podpisał porozumienie o współpracy 
z Tureckim Związkiem Hodowców Bydła. Dokument 
podpisano na początku marca  podczas Polsko-Tu-
reckiego forum Gospodarczego, które odbywało się 
w Stambule z udziałem Prezydentów obu krajów – 
Bronisława Komorowskiego oraz Abdullaha Güla.
Porozumienie dotyczy współpracy dotyczącej roz-
woju hodowli bydła mięsnego w Turcji, wzajemnej 
wymiany doświadczeń, a także kooperacji w zakre-
sie przygotowania profesjonalnej kadry dla hodowli 
w Turcji we współpracy z polskimi uczelniami o pro-
filu rolniczym. Program przewiduje również wizyty 
hodowców a także organizacje wspólnych projektów 
szkoleniowych i seminariów dla hodowców z obu 
krajów.
Podpisane porozumienie jest rezultatem szeregu 
spotkań w Ministerstwie Rolnictwa w Turcji, Agen-
cji Mięsa i Mleka, oraz Związku Hodowców Bydła, 
jakie miały miejsce podczas pobytu w Ankarze dele-
gacji PZHiPBM w lutym br. W ich trakcie omawiano 
także warunki wznowienia eksportu polskiego mię-
sa wołowego oraz zwierząt żywych na rynek turecki. 
Zidentyfikowano istniejące bariery oraz omówiono 
sposoby ich eliminacji.
- Zarząd PZHiPBM podejmie, we współpracy Mi-
nisterstwem Rolnictwa działania, których celem jest 
ponowne otworzenie dużego rynku tureckiego dla 
polskich producentów - zapowiadają przedstawiciele 
Polskiego Związku Hodowców  i Producentów Bydła 
Mięsnego.
PZHiPBM jest organizacją zrzeszającą hodowców 
i producentów bydła ras mięsnych w Polsce. Od 
1994 roku czynnie reprezentuje ich prawa oraz in-
teresy w kraju i za granicą. Jest jedynym w Polsce 
podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg oraz oceny 
wartości użytkowej ras mięsnych. Zajmuje się moni-
torowaniem stanu populacji bydła mięsnego, a także 
koordynacją i realizacją programów hodowlanych.
Związek Hodowców Bydła w Turcji zajmuje się 
przede wszystkim hodowlą bydła mlecznego, jed-
nak z uwagi na wzrastający popyt na mięso woło-
we, rozpoczyna pracę nad objęciem oceną wartości 
hodowlanej i użytkowej stad bydła mięsnego. Roz-
wój hodowli bydła mięsnego jest również istotnym 
elementem działania Tureckiego Ministerstwa Rol-
nictwa, co stwarza korzystne warunki do wzajemnej 
współpracy w ramach podpisanego przez prezesów 
obu związków porozumienia. (GB)

Ruszyła współpraca 
polsko-turecka

ograniczenia w sprzedży trzody oraz mięsa (nie poddanego 
specjalnej obróbce) z tego obszaru z resztą kraju.
Inny efekt sytuacji to zakaz zakaz importu trzody i mięsa 
wieprzowego z Polski. Wprowadzili go główni partnerzy  
handlowi na rynkach pozaunijnych w tym  Rosja, Białoruś, 
Chiny, Japonia i Korea Południowa
- W 2013 r. na te rynki trafiło ok. 38% łacznego eksportu 
nieprzetworzonego mięsa wieprzowego
z Polski. Zatem wstrzymanie sprzedaży na tych rynkach 
stanowi duży problem dla producentów trzody, mi ęsa 
i eksporterów – zaznaczają analitycy BGŻ.
Według prognoz BGŻ ceny w kwietniu nieznacznie wzro-
sną, ale osiągną dalaj stosunkowo niski poziom, ok 4,4 -4,7 
zł/kg.
W obliczu zaistniałej sytuacji MRiRW zwróciło się do Ko-
misji Europejskiej (KE) o wyrażenie zgody na przyznanie 
rekompensat dla producentów trzody. Władze KE zgodziły 
się na współfinansowanie środków pomocowych. W re-
zultacie połowa funduszy będzie pochodziła ze środków 
unijnych, a reszta będzie finansowana z zasobów krajo-
wych. MRiRW poinformowało także, że producenci trzody 
z wyznaczonej strefy będą  otrzymywali rekompensaty na 
podstawie faktur za sprzedane tuczniki w okresie od 18 lu-
tego br. 
Grzegorz Bryszewski
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- W ubiegłym roku wzrost cen był mi-
nimalnie wyższy niż w 2012 r., gdy 
wzrost średniej ceny za 1 ha gruntów 
rok do roku wyniósł 12%. Ceny grun-
tów sprzedawanych przez Agencję 
rosną nieustannie od 2004 r., czyli od 
wejścia Polski do Unii Europejskiej – 
tłumaczą przedstawiciele ANR.
Ze względu na położenie, w Polsce 
mamy do czynienia z dużym, regional-
nym zróżnicowaniem cen nieruchomo-
ści rolnych. Ceny w najdroższych wo-

jewództwach, czyli opolskim, śląskim 
i mazowieckim osiągnęły poziom po-
nad 30 tys. zł/ha, natomiast na terenie 
województw lubelskiego i małopolskie-
go były ponad dwukrotnie niższe i nie 
przekroczyły 15 tys. zł/ha. Na stosun-
kowo niskim poziomie nadal utrzymują 
się średnie ceny w województwach: 
podlaskim, podkarpackim i lubuskim.
Najwyższe średnie ceny uzyskiwano 
w grupie obszarowej dla nieruchomo-
ści o powierzchni 100-300 ha – 22,9 

Średnio o 13 procent wzrosły ceny gruntów rolnych 
sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych 
w 2013 roku.Średnia cena 1 ha wyniosła 21 813 zł, 
i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2012 (19 288 zł 
za 1 ha) była wyższa o 13%.

tys. zł/ha, oraz dla nieruchomości do 
1 ha – 22,2 zł/ha, natomiast najniższe 
w grupie obszarowej od 1 do 10 ha 
– 19,4 tys. zł/ha, i dla nieruchomości 
o powierzchni 10-100 ha – 22 tys. ha.
Jako powody wzrostu cen ANR wska-
zuje:stosunkowo dobrą sytuację eko-
nomiczną w rolnictwie, funkcjonujący 
system dopłat bezpośrednich i innych 
form wsparcia w ramach wspólnej po-
lityki rolnej, wsparcie nabywania ziemi 
przez rolników przez państwo za po-
średnictwem dopłat ARiMR do opro-
centowania kredytów i rozkładanie 
przez ANR ceny sprzedaży na raty. 
Ponadto wzrost cen stymulowany 
był poprzez sprzedaż na przetargach 
ograniczonych dla rolników indywidu-
alnych gruntów z wyłączeń 30% na 
powiększenie lub tworzenie nowych 

Wzrosły ceny
Najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej 

dla nieruchomości o powierzchni 100-300 ha – 22,9 tys. zł/ha, 
oraz dla nieruchomości do 1 ha – 22,2 zł/ha
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gospodarstw rodzinnych. Co waż-
ne - do końca 2013 roku kupno zie-
mi rolnej od Agencji Nieruchomości 
Rolnych było możliwe 
– zgodnie z ustalenia-
mi z UE – na nisko-
oprocentowane (2%) 
raty. Od 1 stycznia br. 
utrzymano preferencje 
(m.in. rozkładanie na 
raty i zabezpieczenia) 
w nabywaniu gruntów, 
natomiast oprocen-
towanie rat wynosi 
3,75% w skali roku.
Przedstawiciele ANR podkreślili, że 
ich oferta  ulega systematycznemu 
zmniejszeniu, ponieważ co rok sprze-
dawane jest ponad 100 tys. ha grun-
tów. W 2013 r. Agencja sprzedała 

rekordową powierzchnię gruntów – 
prawie 148 tys. ha, czyli 12% więcej 
niż rok wcześniej. Najwięcej sprzeda-

no w województwach: 
zachodniopomorskim 
(27,3 tys. ha), war-
mińsko-mazurskim 
(23,5 tys. ha), wielko-
polskim (16 tys. ha) 
oraz dolnośląskim 
i lubuskim (po 15,2 
tys. ha). Natomiast 
najmniej ziemi zaku-
piono na terenach 
województw: mało-

polskiego, łódzkiego, świętokrzyskie-
go i śląskiego.
Ceny sprzedaży gruntów rolnych 
określono na podstawie ponad 14 
tys. umów zawartych w całym 2013 

r. Najwięcej umów zawarto dla grupy 
obszarowej 1-10 ha – 5,6 tys. transak-
cji, i w przedziale do 1 ha – 4,9 tys. 
transakcji. Najmniej umów zawarto 
na powierzchnie powyżej 300 ha – 20 
umów.
Według stanu na koniec 2013 r. w Za-
sobie WRSP pozostawało niewiele po-
nad 1,63 mln ha, z czego ponad 1,18 
mln ha (72% powierzchni Zasobu) 
stanowiły grunty wydzierżawione. Naj-
większe powierzchnie w dzierżawie 
znajdują się na obszarze województw: 
zachodniopomorskiego – 230,8 tys. 
ha, wielkopolskiego – 184 tys. ha, 
dolnośląskiego – 174,3 tys. ha, i war-
mińsko-mazurskiego – 136,3 tys. ha, 
a najmniej na terenie województw: 
świętokrzyskiego – 5,9 tys. ha, i mało-
polskiego – 8,2 tys. ha. Oprac (GB)

Ceny sprzedaży 
gruntów rolnych 

określono na 
podstawie ponad 

14 tys. umów 
zawartych w całym 

2013 r. 

Wzrosły ceny

Wzrost cen stymulowany 
był poprzez sprzedaż na 
przetargach ograniczonych 
dla rolników indywidualnych 
gruntów z wyłączeń 30% na 
powiększenie lub tworzenie 
nowych gospodarstw 
rodzinnych.

gruntów ANR
Ze względu na położenie, w Polsce mamy do 
czynienia z dużym, regionalnym zróżnicowaniem 
cen nieruchomości rolnych




