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OtwaRcie PODR w LubaNiu

RyNek RzePaku w kRaju

ciągNiki Na Półmetku

Poważny Problem 
z bobrami

We wszystkich Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska narasta i pęcznieje 
wspólny problem – niekontrolowany a intensywny rozwój populacji bobrów. 
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Otwarcie PODR w Lubaniu
W piątkowe południe 22 lipca miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
który przeniósł się z gdańskiej dzielnicy Lipce do Lubania w pobliżu Kościerzyny

Spotkanie otworzył Aleksander Mach, dyrektor PODR, który przywitał licznie przybyłych 
gości: przedstawicieli samorządu województwa pomorskiego, starostów, wójtów, członków 
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy PODR, dyrektorów wojewódz-
kich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, dyrektorów agencji rolniczych, przedstawicieli 
zrzeszeń i stowarzyszeń rolniczych, byłych oraz obecnych pracowników. W uroczystości 
brała udział również rodzina pierwszego Dyrektora Ośrodka Pana Tadeusza Maderskiego. 
Dyrektor w swoim wystąpieniu wskazał główne powody, dla których została podjęta de-
cyzja o zmianie siedziby PODR: w regionach kaszubskim i kociewskim jest dużo małych 
gospodarstw i najwięcej rolników, którzy korzystają z doradztwa, w Lubaniu odbywają się 
największe w województwie Pomorskie Agro Targi. Również w Lubaniu PODR dysponuje 
gruntami ornymi o powierzchni ponad 48 ha i tutaj prowadzone są doświadczenia polowe 
oraz porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. 
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego wraził także swo-

ją aprobatę dla tej zmiany, dzięki której podniesie się kultura agrarna, hodow-
lana i sadownicza, poprawi się wymiana informacji pomiędzy rolnikami. JE 
ks. Bp Wiesław Śmigiel pobłogosławił nowo oddany do użytku obiekt oraz 
wyraził nadzieję, że teoria i praktyka będą bliżej siebie, co w rolnictwie jest bardzo ważne. 
Dyrektor Aleksander Mach, w podziękowaniu za pomoc, wsparcie oraz aktywny 
udział w powstaniu nowej siedziby PODR, wręczył pamiątkowe medale osobom, któ-
re jak zaznaczył: „w szczególny sposób przyczyniły się do sukcesu tego przedsięwzięcia”. 
Zebrani goście mogli zwiedzić nowoczesną, zmodernizowaną siedzibę Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, wracając wspomnieniami do dawnych czasów. 
– Warto wspomnieć o tym, że prace budowlane postępowały wyjątkowo szybko. Umowę 
na adaptację na cele biurowe budynku dawnej szkoły podpisaliśmy 3 listopada 2015 roku, 
a obecne wszyscy pracownicy, którzy wcześniej swoje obowiązki wykonywali w Gdań-
sku, pracują w Lubaniu. Nowa siedziba przeszła wszystkie wymagane odbiory i pełni 
już swoją funkcję – mówi Aleksander Mach, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Lubaniu. Budynek jest innowacyjny ponieważ do termomoderniza-
cji użyto materiałów, które spełniają współczesne normy oszczędności energii i ochro-

ny środowiska. Do ogrzewania budynku wykorzystana będzie powietrzna pompa ciepła. 
Modernizacja i adaptacja na cele biurowe budynku dawnej szkoły kosztowała 4 603 753,39 
zł brutto. Na tę kwotę składają się środki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, funduszy 
unijnych oraz środki własne PODR. Obecnie w budynku pracują 44 osoby, które do dyspozycji 
mają 53 nowoczesne pomieszczenia, w tym dwie sale konferencyjne. Powierzchnia użytkowa 
jednopiętrowej, podpiwniczonej siedziby PODR wynosi 1075,35 m2.     (PO)
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Dni Pola w Kartuzach
Prawie 150 osób skorzystało z zaproszenia do uczestnictwa w Dniach Pola. Tegoroczna edycja tego wydarzenia została zorgani-
zowana w miejscowości Kczewo (Gmina Przodkowo) w gospodarstwie Pana Zygmunta Stromskiego. Dni Pola zorganizowało 
biuro powiatowe Pomorskiego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w Kartuzach przy współpracy z Powiatem Kartuskim.

Wnioski o wsparcie 
na zalesianie

1 sierpnia 2016 r. za-
kończył się tegoroczny 
nabór wniosków o przy-
znanie wsparcia na zale-
sienie, w ramach działa-
nia PROW na lata 2014 
– 2020: Inwestycje w roz-
wój obszarów leśnych i po-
prawę żywotności lasów. 
Dotychczas do Biur Powia-
towych ARiMR wpłynęło 

860 wniosków, na łączną 
powierzchnię ponad 1,1 
tys. ha. Płatności wynikają-
ce z tych wniosków wynio-
słyby ponad 9,67 mln zł. 
Wnioski o wsparcie na za-
lesienie napływają jeszcze 
do BP ARiMR droga pocz-
tową i ich ostateczna licz-
ba będzie znana w najbliż-
szym czasie.    (BG)

Uczestnicy Dni Pola oglądali plantacje zbóż-pszenicy ja-
rej Monsun (odmiana przewódkowa) i pszenżyta ozimego 
Twingo.Przedstawiono charakterystykę odmian i technolo-
gię uprawy , dawki nawożenia  naturalnego i mineralnego, 
a także zastosowane środki do chemicznej ochrony przed 
chwastami, szkodnikami i chorobami, oraz terminy zabie-
gów. W czasie lustracji rolnicy szacowali plony na plantacji 
pszenicy i pszenżyta w ramach konkursu „TrafionyPlon”.
Równolegle z lustracją pól odbywała się wystawa maszyn 

rolniczych zorganizowana przez firmę Rolmax Bartłomiej 
Korda. Zaprezentowano sprzęt do zbioru zbóż i uprawy gle-
by.
Ważną częścią Dni Pola były debaty i prelekcje dla rol-

ników. W ramach tego wydarzenia odbyła się debata pt  
”Wpływ nowej ustawy o ustroju rolnym i zmian w zarzą-
dzaniu gospodarstwami ekologicznymi na sytuację polskiej 
wsi”. Debatę otworzył dyrektor PODR Aleksander Mach 
i wicestarosta Kartuski Bogdan Łapa. Pierwszym prelegen-
tem był gospodarz spotkania pan Aleksander Mach dyr. 
PODR w Lubaniu, który przedstawił priorytety PODR na 
lata 2016 – 2020. Mówił miedzy innymi o alternatywnych 
źródłach energii, nowoczesnych technologiach prowadze-
nia sadów i rozwoju pszczelarstwa. Podczas Dni Pola roz-
mawiano o nowej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.  
Na pytania rolników odpowiadał Adam Śliwicki, zastępca 
dyrektora ANR Oddziału Terenowego w Gdańsku z siedzi-
bą w Pruszczu Gdańskim 
Główne zagadnienia związane były z nabywaniem ziemi, 

„kto może być nabywcą ziemi rolnej?” , „ile ziemi można 
kupić?” , „czy ustawa utrudni kupowanie ziemi?”. Tłuma-
czono,że nabywcą ziemi rolnej może być rolnik indywidu-
alny. Rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna, która 
osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, ma kwalifika-
cje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, 
w której jest położona co najmniej jedna działka jego go-
spodarstwa. Ponadto do zakupu ziemi są uprawnione oso-
by bliskie rolnikowi indywidualnemu, samorządy, Kościół 
i związki wyznaniowe.Ziemia będzie mogła zostać przepi-
sana na osobę bliską zbywcy, co oznacza, że nie trzeba bać 
się o ojcowiznę.

Kolejnym tematem debaty były zmiany w pakietach rolnic-
two ekologiczne, wykład na ten temat wygłosiła specjalista  
PODR ds. rolnictwa ekologicznego -Agnieszka Jereczek. 
Omówione zostały  wymogi stawiane rolnikowi realizu-
jącemu zobowiązanie ekologiczne. Przedstawiono tematy 
związane z wysokością stawek płatności ekologicznych, 
rekompensatą kosztów transakcyjnych, dotacji do kosztów 
kontroliw działaniu Rolnictwo Ekologiczne oraz dodatko-
we korzyści z przystąpienia do systemu jakości „Rolnictwo 
Ekologiczne”.          (GB)
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Spotkanie pomorskich rolników
O aktualnych problemach rolników oraz 
ważnych zmianach prawnych mówiono 
podczas spotkania pomorskich rolników 
z Ryszardem Zarudzkim, podsekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Debatę, która miała miej-
sce 1 lipca w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego zorganizo-
wała Pomorska Izba Rolnicza.

Uczestnikami debaty byli: wicemarszałek Krzysztof Trawic-
ki, wicewojewoda Mariusz Łuczyk, przedstawiciele instytucji 
związanych z rolnictwem oraz rolnicy.
Ważnym elementem spotkania, była prezentacja harmono-

gramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 
2014-2020. Po szczegółowym omówieniu terminów urucho-
mienia poszczególnych poddziałań Ryszard Zarudzki zachę-
cał do korzystania z inwestycyjnych możliwości. Uczestnicy 
spotkania otrzymali również broszury z informacjami na te-
mat PROW 2014-2020.
Kolejna cześć spotkania była głośna i burzliwa, wicemini-

ster odpowiadał bowiem na pytania rolników. Poruszono 
takie tematy jak: uruchomienie środków do materiału siew-

nego dla rolników, którym wymarzły zasiewy, ubezpieczenia 
upraw, wynagradzania za udział w komisjach szacujących 
szkody; dyskutowano także o rozwiązaniach problemu szkód 
wyrządzanych przez bobry.
Podczas debaty kilkakrotnie podnoszono konieczność 

stworzenia specjalnego wydziału lub komórki w Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim, która mogłaby pośredniczyć w kon-
taktach rolników z rządem. W odpowiedzi na takie sygnały 
tłumaczono, że do stworzenia wydziału będą potrzebne re-
gulacje prawne na poziomie Sejmu i Senatu.
Rolnicy prosili także o reakcję w sprawie odszkodowań za 

ziemię przejętą na potrzeby budowy trasy S7, Ryszard Za-
rudzki w tym temacie odesłał jednak zainteresowanych do 

wiceministra infrastruktury i budownictwa Kazimierza 
Smolińskiego.
W dalszej części spotkania pytano także o możliwość stwo-

rzenia konsorcjum doradztwa rolniczego (prywatnego i pań-
stwowego), sugerowano wprowadzenie ulg dla rolników 
poszkodowanych przez suszę, rolnicy alarmowali również, 
że brakuje środków na meliorację. Pytano także o szczegóły 
umowy TTIP i sugerowano zmiany w ustawie o prawo ło-
wieckie.
Wiceminister Ryszard Zarudzki ustosunkował się do wszyst-

kich omawianych tematów, podkreślał, że sprawy i wątpliow-
ści rolników zostaną przekazane dalej według kompetencji.   
(GB)
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Większe zbiory zbóż
Według wstępnych szacunków GUS zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą około 26,1 mln t, czyli 
o około 5 proc. więcej niż w ubiegłym roku, a ich powierzchnia oceniana jest na około 7,1 mln ha – prognozują analitycy 
BGŻ BNP Paribas.
Tegoroczne zbiory zbóż wyniosą 26,1 mln ton. W wyniku przymrozków trzeba było zaorać 9 
proc. powierzchni zbóż ozimych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wielkości zbiorów. Zbio-
ry zbóż ozimych GUS wstępnie szacuje na 16,3 mln t, w tym: pszenicy na 8,3 mln t (o 16 proc. 
mniej niż w 2015 r.), a żyta na 2,8 mln t (o 40 proc. więcej niż w 2015 r.) - mówi Magdalena Ko-
walewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas. 
Dodaje, że w związku z tym wzrosła powierzchnia i tym, samym zbiory zbóż jarych, które szacuje 
się na 9,8 mln t, w tym: pszenicy na 2,1 mln t (o 100 proc. więcej niż w 2015 r.), a jęczmienia na 
2,7 mln t (o 37 proc. więcej niż w 2015 r.).
- Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi GUS ocenia na 39,7 dt/ha, 
czyli o 2 proc. mniej od plonów z 2015 r. Zdecydowanie wyższe plony oszacowano dla zbóż ja-
rych i wyniosły one 32,7 dt/ha, o 10 proc. więcej od plonów ubiegłorocznych - mówi Magdalena 
Kowalewska.
Zaznacza, że zbiory rzepaku i rzepiku szacowane są na  poziomie 2,2 mln t, czyli o około 19 
proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku 
w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 15 proc. i wyniosła 
około 0,8 mln ha. W wyniku niekorzystnych warunków zimowania zaorano 16 proc. powierzch-
ni rzepaku ozimego. 
Prognozy światowych zbiorów zbóż w sezonie 2016/17
- W najnowszym raporcie IGC w dużym stopniu (o 20 mln t) ) podniesiono szacunek światowych 
zbiorów zbóż w sezonie 2016/17. Obecnie produkcję zbóż (bez ryżu) szacuje się na 2046 mln t 
wobec 2000 mln t zebranych w sezonie 2015/16. Oznacza to, że będzie ona równie duża, jak w re-
kordowym sezonie 2014/15 - tłumaczy ekspertka BGŻ BNP Paribas. 
Dodaje, że eksperci IGC w podobnym stopniu podwyższyli prognozy zużycia zbóż w sezonie 
2016/17 do 2029 mln t, wobec 2010 mln t prognozowanych w czerwcu br. Zużycie zbóż ma być 

o 50 mln t (2,5 proc.) większe niż w sezonie 2015/16.           
- Zapasy początkowe szacowane są na poziomie 471 mln t, wobec 451 mln t w sezonie 2015/16, 
zaś zapasy końcowe na poziomie 488 mln t, wobec 471 mln t w poprzednim sezonie. Relacja za-
pasów końcowych do zużycia w sezonie 2016/17 obecnie prognozowana jest na 24,1 proc. wobec 
prognozy z początku lipca br. na poziomie 24,3 proc. - mówi Magdalena Kowalewska.          
Podkreśla, że warto przy tym zauważyć, że wartość wskaźnika zapasy końcowe do zużycia w po-
równaniu z poprzednimi sezonami jest wysoka. Dla porównania dla sezonu 2015/16 wskaźnik ten 
szacowany jest na poziomie 23,8 proc., a dla sezonu 2014/15 na poziomie 22,5 proc.   (BG)
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4 mln na inwestycje rybaków
Zakończyło się przyjmowanie wniosków o pomoc na in-
westycje na statkach rybackich finansowane z PO RYBY 
2007 – 2013. 
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Promocja żywności na ŚDM
Pielgrzymi odwiedzający Polskę z okazji Światowych Dni Młodzieży mieli doskonałą 
okazję do spróbowania polskich hitów eksportowych: jabłek, marchewek, jogurtów tru-
skawkowych, ekologicznych soków jabłkowych oraz kiełbasek suchych drobiowych.

Degustacja prowadzona była w Pawilonie 
Polskim, w którym przygotowano blisko 
100 ton żywności. Akcja to inicjatywa Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz 
z Agencją Rynku Rolnego. W największym 
z namiotów stworzono interaktywną wysta-
wę, na której pokazano filmy, animacje oraz 
plansze, z których pielgrzymi mogli zaczerp-
nąć wiedzę na temat polskichhitów eks-
portowych, tj. jabłek, marchwi, drobiu oraz 
nabiału. Dla entuzjastów gotowania zostały 
przygotowane przepisy na rosół, gzik i szar-
lotkę. Przed pawilonem wyrósł mini sad, za-
chęcający do chwili relaksu.
Kampania promocyjna dotycząca rolnictwa 
prowadzona była pod hasłem „Poland tastes 
good”. Jej celem było przedstawienie najlep-
szych polskich produktów oraz promocja 

Polski na arenie międzynarodowej. To jedno 
z działań mających na celu stworzenie silnej 
marki polskiego rolnictwa.
Podczas siedmiodniowej akcji promocyjnej 
wydano prawie 100 ton żywności, w tym
-Pielgrzymi odwiedzający Polskę byli za-
chwyceni multimedialną prezentacją na-
szego rolnictwa oraz wspaniałymi polskimi 
produktami. Zapewnili, że chętnie tu wrócą 
– podkreslają organizatorzy akcji.     (BG)

Ulotka o nowej żywności
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnił ulotkę 
informacyjną na temat nowej żywności.

W ulotce znalazł się m.in opis zmian w proce-
durze udzielania zezwoleń na nową żywność, 
a także wpływ nowych przepisów na branżę rol-
no-spożywczą w Europie.
Rozporządzenie w sprawie nowej żywności (nr 
2283/2015) zostało przyjęte przez Parlament Eu-
ropejski i Radę w dniu 25 listopada 2015 roku 
i zacznie w pełni obowiązywać od 1 stycznia 
2018 roku. Ulotkę przygotowano w odpowiedzi 
na zlecenie od  Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) Ko-
misji Europejskiej.
„Nowa żywność” to żywność i jej składniki, któ-
re nie były spożywane w Unii Europejskiej na 
znaczną skalę przed 15 maja 1997 roku tj. przed 
wejściem w życie pierwszych unijnych przepi-
sów dotyczących tej tematyki (rozporządzenie 
nr 258/97). Zalicza się do niej np. nowe źródła 
składników odżywczych takie jak olej z mikro-

alg bogaty w kwas dokozaheksaenowy czy eks-
trakty z roślin-białka roślinne. Nowa żywność 
to również żywność nowo opracowana, inno-
wacyjna, wyprodukowana za pomocą nowych 
technologii czy procesów produkcyjnych, a tak-
że żywność tradycyjnie spożywana poza UE np. 
popularne ostatnio w Polsce nasiona chia.
Ulotka dostępna jest na stronie Głównego In-
spektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych - http://www.ijhar-s.gov.pl/   
(GB)
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79 wniosków o przyznanie 3,7 mln zł pomocy, 
wpłynęło do ARiMR w zakończonym 15 lipca 
naborze na „Inwestycje na statkach rybackich 
i selektywność” (środek 1.3) finansowane w 
ramach PO RYBY 2007 - 2013. Do wykorzy-
stania na tego typu przedsięwzięcia było ok. 4 
mln zł.
O wsparcie w tym naborze można było ubiegać 
się tylko na inwestycje, które zostały już zakoń-
czone, a koszty na ich realizację zostały ponie-
sione pomiędzy 29 czerwca 2009 r. a 31 grud-

nia 2015 r. Finansowane mogły być inwestycje 
na statkach rybackich, które m.in. służą popra-
wieniu bezpieczeństwa rybaków czy pomogą 
w prowadzeniu selektywnego połowu ryb.
Wnioski o dofinansowanie przyjmowały Od-
działy Regionalne ARiMR właściwe ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę wniosko-
dawcy. Pomoc przyznaje się do wyczerpania 
środków finansowych, zgodnie z kolejnością 
złożenia prawidłowo wypełnionego i udoku-
mentowanego wniosku.     (BG)
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Pytanie o sprzedaż bezpośrednią

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, zwrócił się z zapytaniem dotyczą-
cym  sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego. Czytelnik chciałby się upew-
nić, czy zasady sprzedaży bezpośredniej dotyczą rów-
nież produktów mięsnych i tych przetworzonych
Na pytanie odpowiada Mecenas Ryszard Stopa.  

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016r. rozporządze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 wrze-
śnia 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego prze-
znaczonych do sprzedaży wprowadza szereg zmian 
w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. 
Rozporządzenie reguluje wymagania weterynaryjne, 
jakie powinny być spełnione przy produkcji produk-
tów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do 
sprzedaży bezpośredniej, a  także wymagania doty-
czące samych produktów takie jak: wielkość, zakres 
i obszar produkcji. Sprzedaż bezpośrednia obejmuje 
produkty wyprodukowane z własnych surowców. Do 
sprzedaży dopuszcza się tusze lub podroby podda-
nego ubojowi w gospodarstwie rolnym podmiotu, 
w przypadku gdy roczna produkcja w tym gospo-
darstwie nie przekracza 2500 sztuk indyków 10000 
sztuk innych gatunków drobiu przeprowadzonemu 
zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także tusze lub 
podroby pozyskane z zajęczaków poddanych ubojowi 
w gospodarstwie rolnym podmiotu, w przypadku gdy 
roczna produkcja w tym gospodarstwie nie przekra-
cza 5000 sztuk, a ubój został przeprowadzony zgod-
nie z przepisami o ochronie zwierząt oraz przepisami 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt. Sprzedaż bezpośrednia obejmuje 
również: mleko surowe, siarę, surową śmietanę, pozy-
skane w gospodarstwie produkcji mleka, jak również 
produkty pszczele nieprzetworzone, w tym: miód, 
pyłek pszczeli, pierzgę, mleczko pszczele oraz jaja 
pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych. 
Produkty mogą być sprzedawane w miejscach, w któ-
rych odbywa się ich produkcja, targowiskach oraz 
bezpośrednio do zakładów prowadzących handel 
detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta koń-

cowego (sklepy, restauracje, zakłady prowadzące ca-
tering). Sprzedaż może być prowadzona na obszarze 
województwa, na którym odbywa się produkcja lub 
na obszarze sąsiadujących z nim województw. Można 
również prowadzić sprzedaż bezpośrednią na obsza-
rze innych województw podczas wystaw, festynów, 
targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promo-
cji tych produktów. W tym przypadku należy pisem-
nie poinformować powiatowego lekarza weterynarii 
właściwego ze względu na miejsce, w którym zamie-
rza prowadzić sprzedaż, co najmniej na 7 dni przed 
dniem jej rozpoczęcia.
Natomiast sprzedaż bezpośrednia produktów roślin-
nych została uregulowana w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw 
bezpośrednich środków spożywczych. W powyższym 

rozporządzeniu określono zakres działalności pro-
wadzonej w ramach dostaw bezpośrednich środków 
spożywczych, w tym wielkość i obszar oraz szczegó-
łowe wymagania higieniczne. Działalność w ramach 
dostaw bezpośrednich dotyczy wyłącznie surowców 
(czyli żywności nieprzetworzonej) i obejmuje  pro-
dukty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, 
takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, po-
chodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli 
producentów produkcji pierwotnej, nie stanowiących 
działów specjalnych produkcji rolnej oraz pozosta-
łe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście 
zbiorów ziół i runa leśnego.  Dostawy bezpośrednie 
obejmują również środki spożywcze pochodzące 
z produktów lub surowców, w postaci kiszonej lub 
suszonej.  

prawnik odpowiada
7
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Rynek rzepaku w kraju
Jedyną rośliną oleistą, produkowaną i przerabianą w Polsce na dużą skalę, jest rzepak z 95 - 97-procentowym 
udziałem w areale upraw roślin oleistych.

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS

Warunki glebowo-klimatyczne sprzyjają uprawie rzepa-
ku głównie w północnych i zachodnich rejonach kraju. 
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej jego zbiory gwał-
townie wzrosły. Zwiększyły się z poniżej 1mln ton, średnio 
w ostatnich pięciu latach przed akcesją (1999-2003), do 1,8 
mln ton w latach 2004-2008 i 2,4 mln ton w latach 2009-
2014, przede wszystkim w wyniku bardzo dużego wzrostu 
areału uprawy (odpowiednio z 0,5 do 0,7 i 0,9 mln ha), 
a także poprawy plonowania (z 2,1 t/ha do 2,7 t/ha i 2,8 t/
ha). 
W województwie pomorskim, w 2015 r. rzepak uprawiano 

na powierzchni 82,6 tys. ha i osiągnięto zbiór na poziomie 
303,4 tys. ton.
Produkcja rzepaku stała się najszybciej rozwijającym się 

działem produkcji roślinnej. Udział rzepaku w krajowej 
powierzchni zasiewów wzrósł z poniżej 4% przed akcesją 
do 7 - 9% w ostatnich pięciu latach.
O tak dynamicznym rozwoju produkcji rzepaku zdecy-

dowała polityka UE względem biopaliw. Przy wieloletniej 
stabilizacji zapotrzebowania na olej rzepakowy ze strony 
sektora spożywczego, na poziomie ok. 0,4 mln ton, wykre-
owano duży popyt na ten surowiec zużywany w produkcji 
biokomponentów.
Od 2007 r. zbiory rzepaku w Polsce przekraczają 2 mln 

ton, z wyjątkiem lat 2011, 2012, w których obniżyły się do 
1,9 mln ton, z powodu niekorzystnych warunków pogo-

dowych w czasie wegetacji. W roku 2014 osiągnęły rekor-
dowy poziom 3,3 mln ton, a w 2015 r. obniżyły się do 2,7 
mln ton, tj. o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Mimo dużego spadku był to drugi lub trzeci najwyższy po-
ziom zbiorów rzepaku w historii. W porównaniu ze śred-
nimi zbiorami ostatniego pięciolecia (2010-2014), zbiory 
rzepaku w 2015 roku były o 12% większe. Spadek zbiorów 
spowodowany był zmniejszeniem areału uprawy i plonów 
rzepaku. Według szacunku IERiGŻ-PIB, powierzchnia 
uprawy rzepaku wyniosła 932 tys. ha i była o 2% mniej-
sza niż w roku poprzednim, ale w porównaniu ze średnią 
powierzchnią uprawy w ostatnim pięcioleciu była o 7% 
większa.
Średnie plony rzepaku w 2015 r. wyniosły 2,86 t/ha, tj. 

o 17% niżej w relacji do rekordowych plonów w roku po-
przednim, ale w porównaniu ze średnimi plonami uzyska-
nymi w ostatnim pięcioleciu były o 5% większe. O spadku 
plonów zdecydowały niekorzystne warunki pogodowe 
w trakcie wegetacji, w tym wiosenna susza. Niedobór opa-
dów w okresie dojrzewania rzepaku spowodował, że nasio-
na były drobne, a łuszczyny słabo wypełnione. Powierzch-
nię uprawy, plony i zbiory rzepaku w województwie 
pomorskim przedstawia tabela.

Powierzchnia uprawy, plony i zbiory w województwie pomorskim

Lata Powierzchnia uprawy w tys. ha Plony w dt/ha zbiory w tys. ton

2010 73,3 22,8 167,5

2011 59,3 23,1 137,3

2012 54,6 29,2 159,5

2013 77,7 24,0 186,4

2014 82,6 36,7 303,4

Tadeusz Plichta
PODR w Gdańsku
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Sytuacja na rynku drobiu
-Na rynku drobiu od początku maja obserwujemy wzrost cen żywca kurcząt brojlerów, głównie o charakterze 
sezonowym. W pierwszych trzech tygodniach lipca (1-24.07.2016 r.) przeciętna cena żywca w monitorowanych 
przez MRiRW zakładach wyniosła 3,52 zł/kg i była o 3 proc. wyższa niż średnio w czerwcu i w maju br – informują 
analitycy banku BGŻ BNP Paribas.
Obserwowany w lipcu br. średni poziom cen żywca jest jednak o ok. 4 proc. niższy niż odnotowany 

w analogicznym okresie w roku poprzednim co wpisuje się w obserwowany w ostatnich 5-ciu latach 
spadkowy trend cen kurcząt żywych. Eksperci banku BGŻ BNP Paribas dodają, że najważniejszą 
z przyczyn niższych r/r cen jest zwiększająca się podaż żywca. Dane GUS wskazują, że liczba wylę-
gów kurcząt brojlerów wykazuje tendencje wzrostowe. Według najnowszych informacji w czerwcu 
br. wyniosła ona 90,9 mln sztuk, czyli była o 4,3 proc. wyższa w skali roku. Łączny poziom wylę-
gów kurcząt brojlerów w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 556 mln szt. i był o 8,1 proc. wyższy 
niż w analogicznym okresie 2015 r. Uwzględniając wymianę handlową pisklętami jednodniowymi 
okazuje się, że w czerwcu br. wstawiono do kurników ok. 86,7 mln szt. Oznacza to 5,5-procentowy 
wzrost w ujęciu rocznym. 
Dane GUS jednoznacznie wskazują, że branża drobiarska cały czas dynamicznie rozwija się. Biorąc 

pod uwagę liczbę wstawień  kurcząt brojlerów w pierwszych 6 miesiącach br. była ona o 7 proc. 
wyższa niż w analogicznym okresie 2015 r. Miało to odzwierciedlenie we wzroście liczby ubitych 
kurcząt w naszym kraju. Według danych Eurostat w okresie od stycznia do maja br. ubito łącznie 
438 mln szt., czyli o blisko 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku 
Analitycy zaznaczą, że na podstawie wysokiego poziomu wstawień w czerwcu br. można wnio-

skować, że w trzecim kwartale br. produkcja kurcząt kolejny raz wzrośnie. Ekstrapolując dotych-
czasową dynamikę wzrostu można oczekiwać, że 2016 r. będzie zatem kolejnym rokiem znacznego 
zwiększenia produkcji drobiu w Polsce. Duży wpływ na wzrost krajowej produkcji mają czynniki 
popytowe, w tym rosnący eksport, wskazujący na wysokie zainteresowanie polskim mięsem dro-
biowym na rynkach zagranicznych, a także rosnąca konsumpcja mięsa drobiowego w kraju i na 
rynku UE. 
Według danych MRiRW w pierwszych pięciu miesiącach br. eksport mięsa i podrobów drobio-

wych (kod CN 0207) wyniósł 373,39 tys. t. i był o blisko 12 proc. większy niż w analogicznym okre-

sie poprzedniego roku. Obserwujemy utrzymanie się znacznego zainteresowania polskim mięsem 
drobiowym u głównych partnerów handlowych, czyli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Zakła-
dając, że jeśli utrzymają się aktualne trendy, Polska w 2016 r. nadal pozostanie liderem produkcji 
drobiu w Unii Europejskiej - tłumaczą eksperci BGŻ BNP Paribas.     (BG)

  reKlAMA                                              7A/2016/rl
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Poważny 
problem 
z bobrami
We wszystkich Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Śro-
dowiska narasta i pęcznieje wspólny problem – nie-
kontrolowany a intensywny rozwój populacji bobrów. 
Bóbr jest jednym z nielicznych gatunków, które dosto-
sowując się do warunków środowiskowych, zmienia-
ją je pod kątem swych potrzeb. Są w tym podobne 
do człowieka. Ale działania ludzi i bobrów często są ze 
sobą sprzeczne. W województwie pomorskim i war-
mińsko-mazurskim jest obszar, gdzie te zwierzęta 
w ogóle nie powinny się pojawiać – to Żuławy.

Bóbr należy do zwierząt ziemno-wodnych i jest do życia w tych dwóch środowiskach świetnie przysto-
sowany. Ma najwyższy wśród gryzoni stosunek masy mózgu do masy ciała, więc posługuje się nie tylko 
instynktem ale i inteligencją. Buduje nory, żeremia i tamy – nawet w systemie kaskadowym. Potrafi kon-
struować coś na kształt schodów – stopnie z gałęzi i mułu, by móc wspiąć się wyżej. 
Fizycznie też jest doskonale przystosowany do życia w dwóch środowiskach. Podczas pracy pod wodą 

może wargami zamknąć pysk, zostawiając siekacze na zewnątrz. Jego oczy mają dodatkową przezroczysta 
powiekę a kanały uszne i nosowe są zamykane fałdami skóry. Pod wodą może przebywać bez oddychania 
do 15 minut. Siła nacisku jego siekaczy wynosi kilka ton na cm kw., więc potrafi przegryźć pień drzewa 
do 1 m średnicy.
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Grunt to rodzina
Bobry żyją grupowo. Rodzina składa się z pary rodzicielskiej i dwu pokoleń potomków, przy 

czym starsze pokolenie bierze udział w opiekowaniu się młodszym. Po 3 latach starsze bobry 
opuszczają rodzinę i zakładają nową . Mogą wtedy przebyć do kilkuset kilometrów, a przepłynąć 
w ciągu nocy do 20 km. Żyją do ok. 30 lat. Prawie nie mają w Polsce naturalnych wrogów. Dawniej 
były nimi wilki, rysie, niedźwiedzie i rosomaki, ale tych gatunków żyjących dziko jest symboliczna 
ilość. 

Bobry na Żuławach
-W ciągu kilku ostatnich lat w sposób niekontrolowany wzrosła populacja bobra w naszym wo-

jewództwie, przyczyniając się znacząco do zwiększenia zagrożenia powodziowego, szczególnie na 
Żuławach  – mówi Danuta Makowska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
- Poprzez budowanie korytarzy i nor wewnątrz ochronnych nasypów, bobry osłabiają konstrukcję 
wałów przeciwpowodziowych. Zdarza się, że system nor jest wielopoziomowy z kilkoma nora-
mi, a długość korytarzy dochodzi do kilkudziesięciu metrów. Często nory zapadają się na skutek 
erozji, co zmusza bobry do kopania, najczęściej w pobliżu, nowej nory. W konsekwencji na małej 
przestrzeni powstaje wiele zapadniętych nor, co znacznie osłabia strukturę brzegów cieków oraz 
wałów przeciwpowodziowych. Utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej struktury przeciw-
powodziowej jest trudne i coraz kosztowniejsze. A jest ona kluczowa dla bezpieczeństwa życia 
i zdrowia ludzi, zwierząt hodowlanych, oraz możliwości powstawania inwestycji przemysłowych 
w tej części Pomorza. Ewentualne zalanie Żuław i sąsiednich terenów musiałoby przynieść, prócz 
szkód gospodarczych, także skażenie środowiska, np. ściekami komunalnymi czy odpadami – za-
równo komunalnymi jak przemysłowymi,

Straty zmuszają do reakcji
Są coraz większe w kategorii upraw rolnych, gospodarstw, sadów, łąk i infrastruktury drogowej. 

Nieraz całkowicie pozbawiają mieszkańców wsi dochodu z ich pracy. Konieczne są wypłaty od-
szkodowań, które i tak nie rekompensują utraconych zysków. Koszty bobrzej gospodarności i pra-
cowitości ponosimy wszyscy. 
- Konieczne jest opracowanie strategii zarządzania populacją bobra w województwie pomorskim 

– przekonuje dyrektor Danuta Makowska.
Niełatwo uchronić się przed inwazją bobrów

W całej Polsce podnoszą się coraz liczniejsze głosy dopominające się sezonowego odstrzału bo-
brów, ponieważ inne metody ograniczania ich działalności nie dają spodziewanych efektów. Wy-

łapywanie i przenoszenie w inne miejsca, gdzie szkody wyrządzane przez nie byłyby mniejsze, 
jest coraz trudniejsze, bo bobry wędrują tam, gdzie znajdują pożywienie i odpowiednie warunki 
życia. Zabezpieczanie najbardziej strategicznych terenów Żuław przed osadnictwem bobrów nie 
jest proste.  Bobry rozkopują wały przeciwpowodziowe chroniące Żuławy Wiślane od strony rzek 
i Zalewu Wiślanego. Największe szkody poczyniły na wałach rzek i kanałów: Czarna Łacha, Kło-
dawa, Radunia, Kanał Wielki, Kanał Piaskowy, Kanał Śledziowy, Szkarpawa, Tuga, Wisła Kró-
lewiecka, Motława, Zalew Wiślany, Nogat. Umieszczanie rusztu stalowego lub siatki w wałach, 
uniemożliwia bobrom kopanie nor, ale to kosztowna inwestycja. Niszczenie tam i żeremi niewiele 
daje, bo bobry je szybciutko odbudowują. Ograniczanie liczebności populacji poprzez podawanie 
w karmie środków antykoncepcyjnych nie dało efektu, bo bobry żywią się roślinnością i gałązkami 
drzew, które sobie same wyszukują.
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Poczta Polska uruchamia darmo-
wy dostęp do sieci internet w ponad 
850 placówkach zlokalizowanych 
poza dużymi aglomeracjami. Spółka 
chce w ten sposób pomóc w cyfryza-
cji społeczeństwa, zwłaszcza w tych 
miejscach, w których dostęp do sieci 
jest mocno ograniczony technicznie 
lub ekonomicznie. Na liście placówek 
z darmowym Internetem są także 
odziały Poczty dedykowane obsłu-
dze pielgrzymów uczestniczących 
w Światowych Dniach Młodzieży.
Bezprzewodowy dostęp do sieci jest 

możliwy dla wszystkich odwiedzają-
cych placówki pocztowe. Sieć może 
być również otwarta dla osób znajdu-
jących się w zasięgu hot spotów. Aby 
korzystać z darmowego połączenia, 
wystarczy wybrać na ekranie urzą-
dzenia mobilnego siec o nazwie „ 
Poczta Polska”, bez konieczności wpi-
sywania dodatkowych haseł. Klienci 
korzystający w ten sposób z sieci, 
będą także proszeni o wyrażenie zgo-
dy na wyświetlanie reklam.
Poczta Polska w drugim etapie 

przedsięwzięcia może udostępnić 
darmową transmisję sygnału poprzez 
WiFi we wszystkich własnych pla-
cówkach pocztowych włączając co 

kwartał do systemu 500 lokalizacji.
– Projekt darmowego WiFi w pla-

cówkach pocztowych to jeden z ele-
mentów strategii Poczty Polskiej, któ-
ra kładzie nacisk na cyfryzację swoich 
usług.Poczta Polska już pełni funkcję 
komunikacyjnego krwioobiegu pań-
stwa. Teraz chcemy być strategicznym 
partnerem administracji  w cyfryzacji 
usług publicznych poprzez dostęp 
on-line do e-usług państwa –mówi 
Paweł Skoworotko, członek Zarządu 
Poczty Polskiej.
Poczta Polska posiada potencjał, 

narzędzia i gotowe rozwiązania nie-
zbędne do dostarczenia bezpiecznej 
platformy dla kontaktu obywateli 
z państwem i jest jedynym podmio-
tem na rynku, który oferuje sprawne, 
w pełni funkcjonalne, poświadczone 
wymaganymi certyfikatami bezpie-
czeństwa narzędzie do komunikacji 
z państwem. Jest to platforma Enve-
lo. Operator posiada także olbrzymi 
potencjał do realizacji dużych pro-
jektów związanych z cyfryzacją usług 
publicznych – dzięki sieci prawie 
7500 placówek oraz pracownikom 
sprzedaży, listonoszom i asystentom, 
dociera do wszystkich obywateli na 
terenie całego kraju. (PP)

Poczta Polska z bezpłatnym WiFi
Bezterminowy i bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć WiFi, wypełnianie 
białych plam na mapie cyfrowej Polski i możliwość kontaktu on-line z usłu-
gami administracji publicznej dla klientów– takie są główne korzyści projek-
tu darmowego WiFi, który właśnie został udostępniony przez Pocztę Polską 
w ponad 850 placówkach pocztowych. Docelowo, Poczta Polska, może wpro-
wadzić darmowy Internet we wszystkich placówkach pocztowych.

Od lewej -Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa, Paweł Skoworotko, Członek Zarządu Poczty Polskiej
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Na myśliwych też nie bardzo można liczyć...
Odstrzał tych zwierząt jest bardzo trudny, bo żerują one i pracują nocą. Mają świetny 

węch, słuch i dotyk, a także system wzajemnego ostrzegania się o niebezpieczeństwie. 
Raz opanowanego terenu za nic nie chcą opuścić. Właściwie aby to nastąpiło, trzeba 
wybić całe stado. Jeśli zginie któreś z rodziców lub obydwoje, dzieci mogą stać się bardzo 
agresywne wobec ludzi, wchodzą na tereny zabudowane. W sumie myśliwi, nawet jeśli 
odstrzał na danym terenie jest dozwolony, niechętnie z niego korzystają, bo ponoszą 
koszty polowania, tracą masę czasu, a efekt po tygodniach zasadzek może być zerowy.

Ale tak dalej być nie może...
Dlatego Ministerstwo Środowiska podjęło ostatnio inicjatywę dotyczącą zawarcia po-

rozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, przewodniczącym Za-
rządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz prezesem Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ograniczenia populacji bobrów na 
terenach obwodów łowieckich. Przewiduje się rekompensaty dla myśliwych za odstrzał 
bobrów oraz możliwość nieodpłatnego zatrzymania upolowanej sztuki. Koszty pono-
szone przez myśliwych będą refundowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-

ska. Projekty zarządzeń w tych kwestiach mają zakładać trzyletni okres obowiązywania. 
Funkcje nadzorcze miałyby pełnić Oddziały Związku Łowieckiego. Porozumienie jest 
na razie w procesie negocjacji, więc jeszcze nie obowiązuje. Jest nadzieja, że po wejściu 
w życie, choć w części rozwiąże bobrowy problem.

Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska  stawia na profilaktykę
- Chce doprowadzić do opracowania dokumentu pt. „Strategia zarządzania populacją 

bobra europejskiego w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem ob-
szaru Żuław Wiślanych”. Strategia ta ma przede wszystkim skupiać się na tym, jak zapo-
biegać wchodzeniu bobrów na dany teren, czyli jak je zniechęcać, oraz jak zabezpieczać 
przed inwazją miejsca, w których te zwierzęta są niepożądane. Warto jednak wspomnieć, 
że bobry pełnią także pozytywną rolę w środowisku przyrodniczym. Jednak w przypad-
ku braku naturalnych wrogów dla tego gatunku, konieczny jest udział człowieka w utrzy-
maniu równowagi w przyrodzie  – uważa dyrektor Danuta Makowska. Bóbr europejski 
to nie zawsze szkodnik. To także swoisty ochroniarz przyrody. Poprzez tworzenie małej 
retencji wody gryzonie te zwiększają walory przyrodnicze czyli wpływają na poprawę 
bioróżnorodności środowiska. Podnoszą poziom wód gruntowych przyczyniając się do 
polepszenia struktury i żyzności gleby. Stawy bobrowe to swoista oczyszczalnia wody. 
Budowa tamy na cieku co prawda uszkadza drzewostan, ale też wpływa korzystnie na 
przyrost masy drzewnej. W gospodarce leśnej podtopienie drzewostanu w sąsiedztwie 
zbiornika jest skuteczną ochroną przeciwpożarową kompleksów leśnych. Wdrożenie ww. 
dokumentu tj. „Strategii zarządzania populacją bobra europejskiego w województwie 
pomorskim” pozwoli na skuteczne zmniejszenie liczby i rozmiaru szkód wyrządzanych 
przez bobry oraz na łagodzenie konfliktów społecznych wywołanych funkcjonowaniem 
tego gatunku, podlegającego częściowej ochronie prawnej.          Anna Kłos  

Chce doprowadzić do opracowania dokumentu pt. „Stra-
tegia zarządzania populacją bobra europejskiego w woje-
wództwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszaru Żuław Wiślanych”. Strategia ta ma przede 
wszystkim skupiać się na tym, jak zapobiegać wcho-
dzeniu bobrów na dany teren, czyli jak je zniechęcać, 
oraz jak zabezpieczać przed inwazją miejsca, w których 
te zwierzęta są niepożądane – zapowiada Danuta Ma-
kowska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Gdańsku.
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CLAAS rozszerza swoją paletę produktów 
w zakresie zgrabiarek dwuwirnikowych o trzy 
nowe modele, które są interesujące przede 
wszystkim dla gospodarstw indywidualnych.
Oba modele LINER 1600 i 1600 TWINzastę-
pują  sprawdzony model LINER 1250. Wydaj-
na zgrabiarka LINER 1700 uzupełnia ofertę 
maszyn o dużych szerokościach roboczych. 
Tym samym producent oferuje w tym segmen-
cie aż siedem różnych modeli spełniając róż-
norodne zapotrzebowanie.Producent podkre-
śla,że obsługa maszyn jest prosta i wygodna, 
odbywa się bez terminala poprzez urządze-
nia sterownicze traktora. Główne podwozie 
obu mniejszych maszyn zostało przeniesione 
z pozycji środkowej na tył maszyny. Dzięki 

temu wszystkie modele dysponują teraz wyso-
ką ramą i położnymi na zewnątrz cylindrami 
ramion. Umożliwia to duże wysokości podno-
szenia, dając prześwit powyżej 50 cm i gwa-
rantuje bezpieczną pozycję na zboczu i w cza-
sie transportu. Podczas jazdy na ulicy można 
osiągnąć prędkość do 50 km/h.
Sercem nowej zgrabiarki LINER jest innowa-
cyjne ciągnięte zawieszenie kardanowe wir-
ników. Każdy wirnik jest zawieszony osobno 
i może się dostosować do podłoża we wszyst-
kich kierunkach. Przegub kulowy z przodu 
umożliwia bardzo wysoką ruchliwość całej 
bryły wirnika tak, że maszyna w każdym mo-
mencie może optymalnie dostosować się do 
konturu podłoża.

Nowe zgrabiarki

W intensywnym użytkowaniu terenów zielonych po-
żądana jest duża moc maszyn. Bo właśnie przy nieko-
rzystnej pogodzie jakość kiszonki często zależy właśnie 
od nieprzerwanych zbiorów.
Dzięki DISCO 1100 TREND firma CLAAS prezentu-
je nową kosiarkę, która dzięki swojej łatwej obsłudze 
i przede wszystkim dużej szerokości roboczej wyno-
szącej 10,70 m zapewnia ogromną wydajność w go-
spodarce użytków zielonych.
Nowa kosiarka bazuje na urządzeniu zaprezentowa-
nym już w zeszłym roku, tj. DISCO 1100 C BUSINESS 
o tej samej szerokości pracy, która jest najwydajniejszą 
na rynku kosiarką z kondycjonerem. Przedstawiając 
DISCO 1100 TREND firma CLAAS oferuje ogromną 
wydajność również bez spulchniacza i z uproszczoną 
obsługą – idealną dla rolników, którzy w gospodarce 
użytków zielonych stawiają na własny sprzęt jak i dla 

firm usługowych.
Producent podkresla, że kosiarka DISCO 1100 TREND 
łączy wysoką wydajność z łatwą i przez to bardzo sta-
bilną, trwałą techniką. Kosiarka pracuje czysto mecha-
nicznie, poza elektronicznym panelem obsługi, dzięki 
któremu można wybrać różne funkcje jak np. obsługę 
pojedynczych kosiarek. Wszystkimi innymi funkcjami 
wygodnie steruje kierowca poprzez hydrauliczne za-
wory traktora, dlatego też nowa kosiarka bardzo do-
brze nadaje się do prosto wyposażonych traktorów od 
160 KM.
Kosiarka pracuje z pomocą sprawdzonej belki tnącej 
MAX CUT i systemu odciążającego ACTIVE FLOAT. 
Przez system ACTIVE FLOAT kierowca może w każ-
dej chwili podczas jazdy dostosować nacisk na grunt 
obu jednostek koszących i zareagować na zmieniające 
się warunki. 

kosiarka dla wymagających

Firma Amazone uzupełniła swój program narzędzi do pasywnej upra-
wy gleby o wał dyskowy. Nowy wał zbudowany jest przede wszystkim 
do pracy na glebach ciężkich i wilgotnych.
Podstawowa konstrukcja tego wału składa się z umieszczonych para-

mi, zamkniętych i zespawanych stalowych talerzy z zębatymi krawę-
dziami zewnętrznymi. Te elementy mają średnicę 600 mm i są zamon-
towane na wałku w odstępach co 12,5 cm. Aby wał nie zapychał się 
glebą, wyposażono go w przykręcane, ustawialne skrobaki. Elementy 
talerzy są odporne na ścieranie a w razie konieczności można je łatwo 
wymienić.
Dzięki swojej wysokiej masie wynoszącej 220 kg na metr szerokości 

roboczej oraz wąskiej ramie, wał dyskowy znakomicie rozdrabnia i za-
gęszcza ciężką glebę na dużą głębokość. Bryły są rozcinane a kamienie 
wciskane w głąb gleby. Wał pozostawia za sobą lekko pofałdowaną po-
wierzchnię o niewielkiej skłonności do zamulania, zapewniającą dobrą 
wymianę powietrza i wody.
Producent podkreśla, że nowy wał można łączyć ze wszystkimi maszy-

nami uprawowymi Amazone. Aby elastycznie reagować na zmieniające 
się warunki glebowe, można go łatwo zamienić na jeden z dziewięciu 

innych wałów z programu Amazone. Na przykład na gleby lekkie i mo-
zaikowate są do dyspozycji klinowe wały pierścieniowe KW a na gleby 
piaszczyste, wały DUW o podwójnym profilu U.

wał dyskowy od amazone
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metal–Fach firmą przyjazną klientowi

  reKlAMA                                              U/2016/pr

Producent maszyn rolniczych – spółka Metal–Fach 
z Sokółki – po raz kolejny znalazła się w prestiżowym 
gronie laureatów godła „Firma Przyjazna Klientowi”. 
Firma tym samym znalazła się obok tak renomowa-
nych marek jak Enea, PGE, RWE czy GLS.
Program Firma Przyjazna Klientowi to projekt ba-

dawczo-certyfikacyjny prowadzony od 19 lat przez 
Fundację Obserwatorium Zarządzania. Jego celem 
jest niezależna ocena jakości obsługi klienta danej 
firmy i prawdopodobieństwo rekomendacji korzysta-
nia z jej usług.
Janusz Kaźmierowski, wiceprezes Metal–Fach, nie 

kryje wielkiej satysfakcji z tego powodu. 
– Jesteśmy dumni, że znów znaleźliśmy się w tak 

prestiżowym gronie. Wartość nagrody jest dla nas 
tym większa, bo została przyznana w oparciu o ocenę 
dokonaną przez naszych klientów – a zatem najważ-
niejsze jury.
Nagroda jest przyznawana w oparciu o wyniki nie-

zależnych badań w zakresie oceny doświadczeń i sa-
tysfakcji klientów danego przedsiębiorstwa. W pro-
cesie badania, ocenie poddawane są cztery obszary: 
zadowolenie klientów, satysfakcja ze współpracy, 
jakość obsługi i prawdopodobieństwo rekomendacji. 
W zależności od wielkości firmy i skali jej działania, 
odpowiednio jest dobierana próba badawcza. Godło 
trafia do firmy w przypadku otrzymania minimum 
85% pozytywnych opinii.
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Ciągniki na PółMetkU
Pierwsze półrocze br. stało pod znakiem spadku sprzedaży nowych cią-
gników rolniczych. Tylko w czerwcu sprzedaż w porównaniu z ubiegłym 
rokiem spadła o 63 proc. Nieco lepiej miał się rynek maszyn używanych 
– informuje agencja Martin & Jacob monitorująca rynek rolniczy.
W pierwszym półroczu zarejestrowano 4180 
nowych ciągników rolniczych. Dla porówna-
nia w analogicznym okresie roku 2015 było 
ich blisko 2-krotnie więcej – bo 7481 sztuk. 
W ostatnim miesiącu analizowanego okresu 
sprzedaż zatrzymała się na poziomie 731 no-
wych traktorów, co jest wynikiem lepszym od 
majowego o 13 proc., ale jednocześnie o 63 
proc. gorszym od odnotowanego przed dwu-
nastoma miesiącami. – To wyjątkowo trudny 
rok dla producentów ciągników rolniczych. 
Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do sprzedaży 
rocznej na poziomie ok. 14 000 sztuk. W tym 
roku nie ma szans na taki wynik. Obawiam się, 
że nie przekroczymy nawet bariery 10 000, bo 
druga połowa roku jest zazwyczaj gorsza niż 
pierwsza. O wiele mniejsze spadki zanotowa-
liśmy na rynku traktorów z drugiej ręki – 8391 
sztuk do końca czerwca br. versus 9579 sztuk 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po-
mimo że spadki nie ominęły i tego segmentu, 
wyraźnie widać, że klienci są obecnie zorien-
towani na maszyny używane, co dla produ-
centów powinno być sygnałem do wzmożonej 
promocji części zamiennych – mówi Mariusz 
Chrobot z firmy Martin & Jacob.

Lider w niebiesko-białej koszulce
Po pierwszym półroczu liderem rynku pozo-
staje New Holland, który zarejestrował 646 
nowych ciągników, czyli o 49 proc. mniej niż 
w analogicznym okresie roku 2015. W samym 
czerwcu producent niebiesko-białych ciągni-
ków wypuścił na rynek 106 sztuk (o 6 więcej 
niż w maju i o 271 mniej niż przed rokiem), co 
pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca. Lide-
rem w czerwcu i wiceliderem po pierwszych 
sześciu miesiącach jest John Deere. Producent 
zza oceanu zarejestrował w pierwszym półro-
czu 589 ciągników, a więc o 53 proc. mniej niż 
przed rokiem. Tylko w czerwcu 108 nabyw-
ców zdecydowało się na zakup ciągnika spod 
znaku jelenia. Jest to wynik o 9 sztuk gorszy 
niż w maju i o 234 gorszy niż przed dwuna-

stoma miesiącami. W ostatnim miesiącu 
półrocza podium zamknęła marka Kubota. 
Zarejestrowano 101 pomarańczowych trakto-
rów, a więc o 39 więcej niż w maju i o 42 mniej 
niż przed rokiem. Po pierwszym półroczu 
japoński producent zajmuje czwartą pozycję 
z wynikiem 487 rejestracji. Trzeci jest z kolei 
Zetor, na zakup którego w ciągu ostatnich sze-
ściu miesięcy zdecydowało się 573 nabywców 
(o 40 proc. mniej niż w analogicznym okresie 
roku 2015).

Major na czele
W modelach nieprzerwanie króluje czeski 
Major 80. Od początku roku sprzedano 177 
takich ciągników. W czerwcu na Majora zde-
cydowało się 29 nabywców (o 2 więcej niż 
w maju i o 11 mniej niż przed rokiem), co po-
zwoliło na zajęcie pierwszej pozycji również 
w klasyfikacji miesięcznej. Na miejscu dru-
gim, tak w czerwcu, jak i po pierwszych sze-
ściu miesiącach, ulokował się Ursus C380. Od 
stycznia do czerwca zarejestrowano 135 sztuk 
modelu C380, a w samym czerwcu 22. Po-
dium w omawianym miesiącu, z 18 rejestra-
cjami, zamyka inny z modeli Ursusa – C382. 
Po sześciu miesiącach trzeci jest jednak Zetor 
Proxima 90, którego sprzedało się 109 sztuk.

Mazowsze poza konkurencją
Mazowsze pozostaje liderem pod względem 
rejestracji nowych ciągników rolniczych. 
W pierwszym półroczu zarejestrowano tam 
743 sztuki, czyli o 39 proc. mniej niż przed 
rokiem. W samym czerwcu z wynikiem 88 
sprzedanych sztuk Mazowsze musiało jednak 
ustąpić Wielkopolsce, w której zarejestrowano 
90 traktorów. Po pierwszym półroczu Wielko-
polanie uplasowali się na drugim miejscu z re-
jestracją na poziomie 509 nowych ciągników 
(o 64 proc. mniej niż przed rokiem). Podium 
w czerwcu i po sześciu miesiącach zamyka 
woj. lubelskie – wyniki Lubelszczyzny to od-
powiednio 63 i 343 sztuki. 

SPRZEDAŻ NOWYCH CIąGNIKóW ROLNICZYCH W CZERWCU 2016 
(MIERZONA LICZBą REJESTRACJI)

Marka
Liczba ciągni-

ków rolniczych 
w czerwcu

Udział rynkowy %
Zmiana proc. w 

stosunku do 2015 r. 
[Cze16-Cze15]

JOHN DEERE 108 14,77% -68,42%   
NEW HOLLAND 106 14,50% -71,88%   

KUBOTA 101 13,82% -29,37%   
ZETOR 75 10,26% -66,67%   
URSUS 62 8,48% 31,91%   

CASE IH 55 7,52% -70,74%   
DEUTZ-FAHR 43 5,88% -77,25%   

CLAAS 32 4,38% -66,67%   
STEYR 26 3,56% -33,33%   

FARMTRAC 22 3,01% -50,00%   
POZOSTAŁE 101 13,82% -67,63%   

731 100,00% -63,49%   

SPRZEDAŻ NOWYCH CIąGNIKóW ROLNICZYCH OD STYCZNIA 
DO GRUDNIA 2016 (MIERZONA LICZBą REJESTRACJI)

Marka
Liczba ciągni-

ków rolniczych 
od początku 

roku
Udział rynkowy %

Zmiana proc. w 
stosunku do 2015 
r. [narastająco od 

początku r.]
NEW HOLLAND 646 15,45% -49,17%   

JOHN DEERE 589 14,09% -53,14%   
ZETOR 573 13,71% -40,37%   

KUBOTA 487 11,65% -24,14%   
CASE IH 299 7,15% -48,45%   
URSUS 294 7,03% 48,48%   

DEUTZ-FAHR 270 6,46% -60,58%   
CLAAS 170 4,07% -37,73%   

VALTRA 136 3,25% -46,03%   
FARMTRAC 135 3,23% -43,98%   
POZOSTAŁE 581 13,90% -48,17%   

 4180 100,00% -44,13%

Marcin Chrobot
agencja Martin & Jacob, 
monitorująca rynek rolniczy

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży przyczep rolniczych, 
należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji



16 AKTuALNOŚCINOTOWANIA / TAM WARTO BYĆ / www.expressrolniczy.pl 

NOtOwaNia

targowisko buraki 
ćwikłowe 

1.00 kg

cebula 
młoda 
1.00 kg

jabłka
1.00 kg

Fasola 
szparagowa

1.00 kg

jaja
1.00 kg

kalafior
1 szt.

kapusta
młoda
1 szt.miejscowość

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

Dzierzgoń 2,80 2,80 0,60

Gdańsk 1,50-2,50 3,00-4,50 2,80-3,50 5,00-6,00 0,60-0,90 3,50-4,00 3,00-3,50

Kartuzy 2,00 2,50 1,50-3,00 5,00 0,70-1,00 1,50 2,00-2,50

Kościerzyna 1,00-1,50 2,00-3,00 1,00-3,00 4,00 0,60-0,80 3,00-3,50 2,50-3,50

Kwidzyn 2,00-3,50 2,00-4,00 0,35-0,60

starogard 1,50 2,50 3,50-4,00 0,40-0,60 4,50 2,50

tczew 1,60 3,00 3,00

ceny targowiskowe w woj. pomorskim za okres od 25.07.2016 r. do 29.07.2016 r.

targowisko marchew

1.00 kg

Ogórek 
długi

1.00 kg

Ogórek 
krótki
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 3,00-3,50 5,50-8,50 4,00-4,50 4,00-5,00 6,00-8,50

Gdańsk 2,50-3,00 4,00 2,00-2,50 8,00-13,00 8,50-9,50 2,50 3,90-7,50

Kartuzy 2,50 3,50 2,00-2,50 10,00 2,50 4,50-5,50

Kościerzyna 2,00-3,00 1,00-1,50 1,20-1,80 4,50-8,00 5,50-7,50 3,90 2,00-3,00 2,50-6,00

starogard 1,80 2,30 1,80 8,00-12,00 8,00 2,50 4,50-6,00

tczew 2,50 7,00 5,00

Źródło: PODR Gdańśk

03-04.09.2016
jesienne targi Rolnicze
warmińsko-Mazurski ośrodek Doradztwa rolniczego, 
ul.jagiellońska 91, olsztyn

6.09.2016 Dzień ziemniaka
poDr, lubań, koło Kościerzyny
-prezentacja 40 odmian ziemniaka na poletkach 
demo, pokaz pracy maszyn do zbierania ziemniaków, 
prezentacja oferty fim, podsumowanie spotkania 
i poczęstunek

13.09.2016 Dzień kukurdzy
poDr, lubań, koło Kościerzyny

28.06. 2016  konferencja wojewódzka:
“Bałtyk – morze współpracy, morze wyzwań 
dla rolnictwa. projekt BioBAlt”
poDr, lubań, koło Kościerzyny

targowisko Seler
1.00 kg

Śliwki
1.00 kg

wiśnie
1.00 kg

Rzodkiewka
1 pęczek

czereśnie
1.00 kg

maliny
1.00 kg

ziemniaki
młode
1.00 kgmiejscowość

chojnice 5,50-6,50 1,00-1,50 0,90-1,50

Dzierzgoń 0,70

Gdańsk 8,50-9,50 4,50-5,50 3,00-4,00 1,40-1,80 7,50-10,00 1,20-1,50

Kartuzy 10,00 1,50 6,00-8,00 1,20

Kościerzyna 5,50-6,50 3,50-5,00 3,00 1,20 8,00-10,00 0,80-1,00

Kwidzyn 1,001,20

starogard 8,00 3,50 2,00 5,00-7,00 8,00 1,00

tczew 7,00 1,10

Dane Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Tam 
 warto 
 być!


