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Nawet 500 tys. zł na 
rozwój usług rolniczych

Od 31 października do 29 listopada 2016 r. 
w Oddziałach Regionalnych ARiMR będzie 
można składać wnioski o przyznanie pomo-
cy finansowej na „Rozwój przedsiębiorczości - 
rozwój usług rolniczych” finansowane ze środ-
ków PROW 2014 - 2020. Dokumenty można 
złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważ-
nionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesył-
ką pocztową.

O pomoc na rozwój usług rolniczych może 
ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej lub spółka cywilna, która 
jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wy-
konuje działalność gospodarczą obejmującą 
świadczenie usług dla gospodarstw rolnych 
w ramach kodów PKD: 01.61.Z Działalność 
usługowa wspomagająca produkcję roślinną; 
01.62.Z Działalność usługowa wspomaga-
jąca chów i hodowlę zwierząt gospodarski-
ch;01.63.Z Działalność usługowa następująca 

po zbiorach.
Ważne jest również, aby ubiegający się 

o wsparcie posiadał numer identyfikacyjny 
nadany w trybie przepisów o krajowym sys-
temie ewidencji producentów, ewidencji go-
spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności oraz był zdolny do zre-
alizowania operacji i osiągnięcia jej celu. Istot-
ne jest również, że pomoc może być przyznana 
jedynie wtedy gdy podmiot wykonuje działal-
ność gospodarczą w zakresie co najmniej jed-
nego z wymienionych wyżej kodów PKD przez 

okres co najmniej dwóch lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia. 
Do tego okresu wlicza się również czas, w któ-
rym prowadzenie tej działalności zostało za-
wieszone. Z pomocy wykluczeni są beneficjen-
ci którzy otrzymali wsparcie na „Modernizację 
gospodarstw rolnych” z PROW 2007-2013.
Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać 

jeden beneficjent w całym okresie realizacji 
PROW 2014 - 2020 wynosi 500 000 zł.  Wspar-
cie jest udzielane w formie refundacji do 50 % 
kosztów kwalifikowanych, poniesionych na re-

alizację inwestycji.
W całym PROW 2014 - 2020 na taką pomoc 

przewidziano 260 mln zł.
Podmioty starające się o przyznanie pomocy 

mają również możliwość korzystania z zaliczek 
na realizację operacji. Warunkiem wypłaty za-
liczki jest ustanowienie dodatkowego zabez-
pieczenia właściwego wydatkowania zaliczek 
w postaci m.in. gwarancji bankowej lub rów-
noważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), 
odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.
(ARMiR)

Minister spotkał 
się z sołysami
Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z 24 radny-
mi i sołtysami gminy Kościerzyna.
Tematem rozmów były kierunki rozwoju 

polskiej wsi, w tym Strategia na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju, która obecnie podle-
ga konsultacjom publicznym. Ministerstwo 
Rolnictwa złożyło szereg propozycji do tej 
strategii, m.in w zakresie projektu strategicz-
nego – Woda dla rolnictwa czy wykorzystania 
podejścia LEADER (szerzej rozwoju kierowa-
nego przez społeczność) w Regionalnych Pro-
gramach Operacyjnych jako oddolnej metody 
zarządzania lokalnym rozwojem. W ramach 
strategii przewiduje się horyzontalne wsparcie 
obszarów wiejskich jak i wsparcie skierowane 
do zmarginalizowanych obszarów (obejmują-
cych swoim zasięgiem również część obszarów 
wiejskich). Podsekretarz stanu poinformował 
o uwagach resortu rolnictwa w zakresie de-
limitacji obszarów zmarginalizowanych by 
uwzględniała ona nie tylko aspekty społecz-
ne i ekonomiczne ale również środowiskowe. 
Zgodnie z założeniami strategii zostanie powo-
łany Podkomitet ds. Rozwoju Obszarów Wiej-

skich, co powinno wpłynąć na lepszą koordy-
nację działań.
Kolejnym tematem spotkania było wsparcie 

oferowane dla gmin i jej mieszkańców w ra-
mach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Podane zostały informacje 
o najbliższych planowanych naborach wnio-
sków o przyznanie pomocy m.in. na tzw. małe 
przetwórstwo. Dyskutowano również na temat 
wagi kryteriów regionalnych w działaniach 
skierowanych do samorządów lokalnych i po-
trzebie aktywnego zaangażowania się gmin 
w ich konsultowanie. Wśród najważniejszych 
potrzeb obszarów wiejskich uczestnicy wymie-
nili budowę dróg lokalnych, która nadal, po-
mimo wsparcia z w ramach PROW 2014-2020, 
nie została zaspokojona. Gospodarz spotkania 
zapewnił, że kwestia ta podnoszona jest przez 
resort, który zabiega o jak największe wsparcie 
w tym zakresie pochodzące z różnych źródeł 
finansowania.
(MR)
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Ursus liderem wzrostów sprzedaży

– Od początku br. nieustannie odnotowujemy wzrosty 
udziału w rynku krajowym. Jako jedyni spośród 10 naj-
większych firm działających na naszym rynku, notujemy od 
początku roku wzrost rejestracji nowych ciągników w kraju 
o blisko 50% r/r. Tym wynikiem deklasujemy konkurencję 
i cały czas umacniamy swoją pozycję na rynku – mówi Ka-
rol Zarajczyk, Prezes Ursus S.A.
Z analiz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego 
(PZPM) na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów (CEP) wynika, że w sierpniu 2016 r. w Polsce zareje-
strowano 600 nowych pojazdów. To o 55 sztuk, czyli o 8,4% 
mniej niż w sierpniu ubiegłego roku. Od początku roku 
przybyło 5 417 nowych traktorów tj. mniej o 3 507 (-39% 
r/r) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W omawia-
nych miesiącach wszyscy pozostali producenci, znajdujący 
się w pierwszej dziesiątce z największym udziałem w pol-
skim rynku, odnotowali przynajmniej 20% spadki sprzeda-
ży, podczas, gdy Ursus osiągnął blisko 50% wzrost.
Spółka odnotowała również wzrost udziału rejestracji cią-
gników Ursus w ogólnej liczbie rejestracji do 7,2% z 3,2% 
w 2015 r.

W II półroczu 2016 r. spółka ma zamiar wprowadzić do pro-
dukcji seryjnej kolejny model ciągnika Ursus o mocy 150 
KM w dwóch wersjach silnikowych. Ursus prowadzi też in-
tensywne działania na poziomie R&D zmierzające do roz-
szerzenia oferty produktowej o ciągniki ciężkie – 280 KM, 
wyposażone w układy transmisji z funkcjami Power Shift 
i Power Shuttle. W końcowej fazie procesu badawczo-ro-
zwojowego jest projekt ciągnika Ursus 3110 „Hi-Lo”, cha-

rakteryzujący się między innymi zastosowaniem zaawanso-
wanego układu przeniesienia napędu, a także nowoczesnym 
czterocylindrowym silnikiem spełniającym obowiązujące 
normy emisji spalin. W końcowej fazie są również pra-
ce związane ze wzbogaceniem oferty o ciągnik wyposażo-
ny w układ przeniesienia napędu własnej konstrukcji pod 
nazwą VIGUS, z przeznaczeniem w ciągnikach ciężkich 
o mocy do 160 KM.   (MP)

Ursus odnotował blisko 50% wzrost 
sprzedaży nowych ciągników w 2016 
r. zwiększając tym samym udział 
w rynku do 7,2%. Oznacza to, że lubel-
ski producent jest liderem wzrostów 
w branży od początku br. Jako jedyny 
spośród 10 największych firm działa-
jących w kraju zanotował wzrost re-
jestracji nowych ciągników w okresie 
styczeń-sierpień br.
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Udany Dzień Ziemniaka
W Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Lubaniu zorganizowano Dzień Ziemniaka.
Impreza, która miała miejsce 6 
września została otwarta przez  
dyrektora Aleksandra Mach, 
który omówił sytuację panują-
cą obecnie na rynku ziemniaka.  
Nieodłącznym punktem każdej 
imprezy jest możliwość zapo-
znania się z nowymi odmianami 
ziemniaków. Uczestnicy udali się 
na poletka wdrożeniowe gdzie 
mogli zapoznać się z kolekcją 40 
odmian ziemniaka uprawianych 
w układzie bloków losowanych. 
Doświadczenia są prowadzone 
w taki sam sposób ze wszyst-
kimi odmianami tj. stosowano 
takie samo nawożenie, upra-
wę i ochronę. Podczas wizyty 
na polektach doświadczalnym 
udzialano także informacji  na 
temat każdej odmiany. 

W ramach imprezy została 
przedstawiona również ofertę 
sponsorów tj: Solana Polska – 
Sławomir Gorząch, Pomorsko 
Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Strzekęcin – Radosław Przybyl-
ski, Europlant – Sławomir Wró-
bel i Krzysztof Martyna, Agria-
na – Aleksandra Szczukowska 
i Marta Mendza, Luvena – Ma-
rek Wysocki, New Ecology Sys-
tems – Dorota Skalska i Malwi-
na Breska. 
Organizatorzy spotkania pod-
kreślają, że obecny sezon dla 
plantatorów ziemniaka jest bar-
dzo udany pod względem plono-
wania bulw lecz mogą wystąpić 
problemy z przechowaniem plo-
nu z plantacji założonych na gle-
bach ciężkich.   (ODR)
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Szkolenie z rzeźbienia 
w owocach i warzywach
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Ostaszewo wzięły udział w pokazie i szkoleniu sztuki carvingu, 
czyli rzeźbienia w owocach i warzywach.

Organizatorem wydarzenia było Biuro Po-
wiatowe PODR w Nowym Dworze Gdański 
a prezentacja sztuki carvingu oraz warsztaty 
w zakresie wykonywania dekoracji z owoców 
i warzyw zostały przeprowadzone przez wy-
sokiej klasy mistrzów tej sztuki a mianowicie 

Pana Pawła Sztenderskiego i Dominikę Sadow-
ską reprezentujących firmę CARVING-ART.
Organizatorzy podkreślają, ze spotkanie prze-
biegało bardzo pracowicie, ponieważ uczest-
niczki spotkania miały do  „furę” warzyw 
i owoców.      (BG)
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Roztrzygnięto konkurs 
„Trafiony Plon 2016”
Aż 96 rolników z powiatu kartuskiego ry-
walizowało w konkursie „Trafiony Plon”. 
Wydarzenie miało miejsce w gospodar-
stwie rolnym państwa Danuty i Zygmunta 
Stromskich w miejscowości Kczewo (gmi-
na Przodkowo).
Konkurs miał na celu m.in. inte-
grację środowiska wiejskiego, pro-
mocję dobrej kultury rolnej oraz 
popularyzację stosowania kwali-
fikowanego materiału siewnego. 
Zadanie konkursowe polegało 
na oszacowaniu planu pszenżyta 
ozimego odmiany Twingo oraz 
pszenicy przewódkowej odmiany 
Monsun na plantacji w pełni wege-
tacji. Do konkursu przystąpiło 96 
rolników z powiatu kartuskiego. 
Po zbiorze i komisyjnym ważeniu 
plonów  uzyskano plon pszenży-
ta ozimego – 7,00 t/ha, pszenicy 
jarej– 7,85 t/ha. Wyniki konkursu 
ogłoszono podczas powiatowych 
dożynek. Pln przenżyta ozime-
go udało się trafnie oszacowali: 
Franciszk Bisewskio z Misze-

wa, Jacek Wróbel ze Skrzeszewa, 
Małgorzata Gneba ze Zgorzałego, 
Zbigniew Rejter z Łęczyna, Li-
dia Polańska z Wilanowa, Iwona 
Mądra ze Skrzeszewa,Krystian 
Lejkowski z Barwika,Krystian 
Joachim Pikarski; plon pszenicy 
jarej trafnie oszacowali natomiast 
Andrzej Sypion z Miszewa i Karol 
Lis z Żukowa.
Laureaci otrzymali nagrody ufun-
dowane  przez sponsorów: PODR 
w Lubaniu, Pomorska Izba Rolni-
cza i Firmę nawozowa Luvena SA. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali 
także po 100 kg pszenicy z   sza-
cowanej plantacji, przekazywanie 
takiej nagrody stanowi długolet-
nią tradycję konkursu.       
(ODR)

10 mld dla rolników
Jeszcze przed 1 grudnia br., na konta 
rolników, którzy ubiegają się o płat-
ności bezpośrednie za 2016 r. , wpły-
nie ponad 10 mld zł.

Z uwagi na trudną sytuację 
występującą na rynkach 
rolnych, na wniosek mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi 
Krzysztofa Jurgiela Rada 
Ministrów zgodziła się na 
wypłatę zaliczek na poczet 
płatności bezpośrednich za 
2016 r. w maksymalnej wy-
sokości, tj. 70%.
Zaliczki będą wypłacane 
od 17 października br., dla 
wszystkich rodzajów płat-
ności bezpośrednich reali-

zowanych w Polsce. Wypła-
tą zaliczkowych płatności 
objęci zostaną wszyscy rol-
nicy na terenie całego kra-
ju.
Jednocześnie informujemy, 
że 30 września 2016 r. zna-
ny będzie kurs wymiany, po 
którym przeliczane będą 
płatności bezpośrednie za 
2016 r. i rozpoczną się prace 
legislacyjne mające na celu 
określenie stawek poszcze-
gólnych płatności.  (MR)
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Jak przekazać gospodarstwo?
Pan Mieczysław, nasz Czytelnik chciałby skorzystać 
z płatności na rzecz rolników, kwalifikujących się do sys-
temu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali 
swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Zastanawia się, 
czy zakwalifikuje się do tego programu także w wypadku 
przekazania tylko części gospodarstwa. Planuje bowiem 
zostawić sobie kawałek gruntu i uprawiać tam warzywa 
na własne potrzeby. Na pytanie postara się odpowiedzieć 
Mecenas Ryszard Stopa.

W związku ze wspólną polityką rolną, Unia Europejska na 
ramach systemów wsparcia, ustanowiła przepisy dotyczące 
płatności bezpośrednich dla rolników. Regulacje te znalazły 
swoje odzwierciedlenie w Rozporządzeniu Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013. Jednym z celów ich 
uchwalenia było wsparcie już istniejących struktur małych 
gospodarstw i zmniejszenie dyskryminacji w tym sektorze. 
Rozporządzenie wprowadziło tzw. system małych gospo-
darstw, do którego w 2015 roku mogli przystępować rolni-
cy, po spełnieniu określonych w art. 10 ust. 1 minimalnych 
wymogów. W roku 2016 zostało wydane Rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach pod-
działania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się 
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przeka-
zali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(zwanym dalej: Rozporządzeniem).
Wsparcie finansowe w ramach poddziałania otrzymają rol-
nicy, którzy jak już było wspomniane uczestniczą w syste-
mie małych gospodarstw, a ponadto trwale przekażą swoje 
gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Przejmujący musi 
być osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi na 
własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
działalność rolniczą. Istotne jest również to, aby beneficjent 
pomocy  zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej od 
dnia przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz przejmu-
jącego to gospodarstwo, a także nie podejmował działal-
ności rolniczej przez co najmniej 5 lat, począwszy od dnia 
przekazania gospodarstwa rolnego. Co więcej, jeśli rolnik, 
który podlegał w dniu przekazania gospodarstwa rolnego 
ubezpieczeniu społecznemu rolników, po przekazaniu nie 

może dalej podlegać ubezpieczeniu z tego tytułu. 
Stosownie do § 3 Rozporządzenia przedmiotem trwałego 
przekazania może być jedynie gospodarstwo rolne, w któ-
rym co najmniej 70 % wszystkich gruntów wchodzących 
w jego skład stanowią grunty rolne będące od co najmniej 
roku do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finan-
sowej własnością lub współwłasnością rolnika.  Przekaza-
nie gruntów będzie można uznać za trwałe dopiero, gdy 
po przejęciu gospodarstwo przejmującego będzie miało 
powierzchnię stanowiącą minimum średnią powierzchnię 
gruntów rolnych w kraju a w województwach, w których 
średnia powierzchnia jest mniejsza niż krajowa, muszą sta-
nowić minimum średnią wojewódzką. Warto też podkre-
ślić, że takie przekazanie może mieć wyłącznie formę umo-
wy sprzedaży lub umowy darowizny. 
Zgodnie z §4 Rozporządzenia zaprzestanie prowadzenia 
działalności następuje, gdy po przekazaniu gospodarstwa 
rolnego łączna powierzchnia gruntów rolnych posiada-
nych lub współposiadanych przez rolnika i jego małżonka 
nie przekracza 0.5 ha. Kolejne obostrzenie mówi o tym, że 
prowadzona na tym gruncie działalność rolnicza służyć 
ma wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz 

osób, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie 
domowym. Stosownie do przywołanych regulacji należy 
dojść do wniosku, że częściowe przekazanie gospodarstwa 
rolnego jest możliwe, pod warunkiem, że pozostałe na uży-
tek własny grunty nie przekroczą 0,5 ha. 
Przyznawana pomoc jest jednorazowa i stanowi iloczyn 
120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw 
i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, 
w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. W związku z tym, że roczna 
stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 
2014-2020 wynosi 1250 euro, to rolnik, który zdecyduje się 
na przekazanie gospodarstwa w 2016 roku otrzyma jedno-
razowo równowartość 7,5 tys. euro. Podkreślenia wymaga 
fakt, że wsparcie udzielane jest według kolejności ustalanej 
na podstawie przyznanych punktów. Osoby zainteresowane 
uzyskaniem pomocy muszą uzyskać co najmniej 3 punkty, 
które przyznawane są nie tylko za wielkość przekazywa-
nego, a także i przyjmującego gospodarstwa. Dodatkowe 
punkty otrzymają rolnicy, którzy przekazali gospodarstwo 
osobom mającym nie więcej niż 40 lat. Wnioski na ten rok 
można składać do 11 października.
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PRODuKCjA ZWIERZęCA/ PRODuKCjA ROŚLINNA

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

prawnik odpowiada
6
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JUŻ W NASTEPNYM, październikowym NUMERZE 

„Zrozumieć przyrodę. 
Pomorskie skarby natury.”

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

reporTaŻ przyrodniCzy

Polska trzecim eksporterem wołowiny 
na rynki zewnętrzne UE
W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. łączny wolumen eksportu 
wołowiny z UE w ekwiwalencie tuszy wyniósł 385,6 tys. t i był o 55,4 
tys. t, tj. o 16,8%, większy niż w analogicznym okresie przed rokiem – 
informują eksperci rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Według danych Eurostat, Polska była krajem, z którego 
przyrost wolumenu wywozu na rynki pozawspólnotowe 
był największy. Eksport z naszego kraju w okresie I-VII 
2016 r. zwiększył się o 9,3 tys. t (r/r) czyli o 32,6%. Za-
tem przyrost ten stanowił 16,8% całkowitego wzrostu 
wolumenu eksportu z UE, a łączny wolumen 37,7 tys. t 
uplasował Polskę na trzecim, po Niemczech (46,2 tys. t) 
i Hiszpanii (43,3 tys. t) miejscu pod względem wielkości 
wywozu wołowiny na rynki krajów trzecich. Gdybyśmy 
takie porównanie przeprowadzili po pierwszych siedmiu 
miesiącach 2015 r. to Polska była wtedy na piątym naj-
większym eksporterem wołowiny na rynki pozaunijne.
Jak mówi ekspert BGŻ BNP Paribas, tylko nieznacznie 
mniejszy niż w Polsce, wolumen przyrostu eksportu od-
notowano w Chorwacji, gdzie wywóz wzrósł o 9,1 tys. t, 
czyli był ponad dwa razy większy niż w pierwszych sied-
miu miesiącach 2015 r. Znacząco, bo o 6,4 tys. t (o 79%), 
wzrósł eksport wołowiny z Rumunii. W przypadku tych 
dwóch krajów było to rezultatem znacznie większej, od-
powiednio o 8,0 i 5,1 tys. t, sprzedaży zwierząt żywych.
Eksport z Hiszpanii zwiększył się o 5,5 tys. t, z Holandii 
o 5,4 tys. t, a z Irlandii o 5,2 tys. t. Warto też zauważyć 
znaczące dynamiki wzrostu eksportu wołowiny z takich 
krajów jak Portugalia (o 435%, tj. 4,1 tys. t) oraz Słowa-

cja (o 232%, tj. o 3,6 tys. t). Spadł natomiast o 6-proc. 
z Francji i 12% z Wielkiej Brytanii. Tym samym, dyna-
mika wzrostu eksportu z krajów UE-15 wyniosła 7% 
i była znacznie mniejsza niż z pozostałych trzynastu 
krajów Wspólnoty, z których sprzedaż w pierwszych 
siedmiu miesiącach zwiększyła się o 49%.
Według danych Eurostat, z UE, najbardziej dynamicz-
nie, rozwijał się eksport zwierząt żywych, których sprze-
daż na rynki pozaunijne zwiększyła się o 30,8% do 125,9 
tys. t (w masie tuszy). Eksport mięsa mrożonego zwięk-
szył się o 26,0% do 64,2 tys. t, a świeżego i schłodzone-
go o 10,8% do 63,1 tys. t. Wolumen sprzedaży na rynki 
zewnętrzne podrobów wołowych wzrósł o 1,6% do 70,6 
tys. t, zmalał natomiast przetworów i konserw - o 2,1% 
do 20,9 tys. t.
-Należy dodać, że w lipcu 2016 r. dynamika wzrostu 
eksport wołowiny z UE wyniosła 5,4% i tym samym 
była zdecydowanie niższa niż łączna w pierwszej poło-
wie roku, kiedy to eksport zwiększył się o 18,9%. Było 
to przede wszystkim wynikiem mniejszego o 12,8% niż 
w lipcu ub.r. wywozu zwierząt żywych, a także słabsze-
go, bo 5,4- proc., wzrostu sprzedaży mięsa świeżego 
i schłodzonego, wobec 12- proc. w pierwszym półroczu 
– podkreślają analitycy z BGŻ BNP Paribas.       (BG)
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Wpływ mikroklimatu budynków inwentarskich 
na zdrowie i produktywność stada świń
Mikroklimat w budynkach dla świń w sposób decydujący wpływa na poziom dobrostanu trzody chlewnej oraz wy-
niki produkcyjne naszego stada. Rzutuje na zdrowotność zwierząt, parametry rozrodu oraz pobranie i wykorzystanie 
paszy. W związku z powyższym, możemy stwierdzić, że mikroklimat w chlewni decyduje o opłacalności produkcji, 
bo ujawnienie najlepszych cech produkcyjnych zwierząt nastąpi tylko wtedy, kiedy zostaną spełnione warunki ich 
prawidłowego utrzymania i żywienia.

Temperatura to najważniejszy z czynników mikroklimatu. Zbyt niska temperatura (wychło-
dzenie) jest główną przyczyną upadków i zachorowań prosiąt. U zwierząt starszych, oprócz 
zachorowań, powoduje zwiększenie zużycia paszy bytowej i otłuszczenie tusz. Zbyt wysoka 
temperatura skutkuje obniżeniem pobrania paszy i przyrostów oraz wywołuje poważne zabu-
rzenia w rozrodzie. 
Istnieje pewien przedział temperatur, zwany strefą obojętności termicznej (strefa komfortu ter-
micznego), w której zwierzęta czują się najlepiej, straty energii na produkcję są najmniejsze, 
a produkcyjne wykorzystanie energii największe. 
Aby zachować strefę obojętności termicznej, należy w zimie zadbać, aby ciepło nie uciekało 
poprzez nieszczelne drzwi lub okna. W nowo budowanych lub modernizowanych budynkach 
warto zadbać o dodatkowe pomieszczenie, będące przedsionkiem właściwej chlewni oraz 
o magazyn paszowy przylegający do budynku, przez co ograniczymy obniżanie się temperatury 
związane z codziennym obrządkiem. Budynek porodówki oraz odchowalni, zwłaszcza przed 
zasiedleniem, powinien być ogrzewany, ponieważ, jak już wspomnieliśmy, prosięta są grupą 
najbardziej wrażliwą i najbardziej narażoną na straty w wyniku niskich temperatur. W okresie 
letnim, w czasie silnych upałów, szczególny dyskomfort odczuwają maciory oraz knury. Aby 
ograniczyć straty związane z obniżoną płodnością, należy pamiętać o stałym dostępie zwierząt 
do świeżej i czystej wody. W szczególnych przypadkach lub podczas długotrwałych upałów 
należy schładzać zwierzęta poprzez zamgławianie budynku lub poprzez zraszanie wodą, co jest 
metodą prostą i możliwą do zastosowania w każdym gospodarstwie. W tym przypadku jednak 
należy pamiętać o możliwej zmianie czynnika, jakim jest wilgotność budynku. 

WyBRANy ZAKRES PARAMETRóW MIKROKLIMATyCZNyCH 
W PRODUKCJI TRZODy

Kategoria
Temperatura (oC) Wilgotność (%) 

maksymalna
Wilgotność (%) 

optymalnamin. max.
Knury 12 20 85 70
Lochy 12 27 80 70

Prosięta (dni)
1 – 3 25 34 70 60

4 – 14 24 32 70 60
15 – 21 18 27 70 60
22 – 28 18 25 70 60
28 - 56 18 25 70 60

Warchlaki 17 25 70 60
Tuczniki o m.c. (kg):

30 - 50 15 22 80 70
51 – 81 15 20 80 70
86 - 110 12 20 80 70
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Włodzimierz Sawirski, 
PODR w Lubaniu

Wilgotność względna powietrza
Bezpośrednie oddziaływanie wilgotności na zwierzęta po-
lega na tym, że nadmierna wilgotność wpływa zarówno na 
zwiększenie ochładzania w niskich temperaturach, jak też 
jego zmniejszenie w podwyższonej temperaturze. Powodu-
je to zaburzenia w przemianie materii, obniża produktyw-
ność i odporność zwierząt, zwiększając ich zapadalność na 
schorzenia układu pokarmowego i oddechowego. Wzrost 
wilgotności do 87% może powodować wzrost zużycia paszy 
przez tuczniki o 30% i spadek przyrostów do 25%. 
Najlepszą metodą na pozbycie się nadmiernej wilgotno-
ści jest sprawna wentylacja budynku i ograniczenie, a na-
wet zaprzestanie stosowania spłukiwania posadzek wodą 
(dotyczy to głównie chlewni bezściołowych). Ważna jest 
również sprawność techniczna urządzeń wodnych. Należy 
zlikwidować wszelkie przecieki, a system pojenia powinien 
uniemożliwiać zwierzętom wylewanie wody z poideł. Miej-
sce w kojcu, gdzie odbywa się pojenie, powinno być wypo-
sażone w kratkę ściekową i posiadać odpływ.

Prędkość ruchu powietrza
Ruch powietrza jest ważnym czynnikiem decydującym 
o produktywności i zdrowotności świń. Zbyt duża pręd-
kość ruchu powietrza w niskich temperaturach nadmier-
nie ochładza zwierzęta i zwiększa ich przemianę materii, 
co w konsekwencji powoduje zwiększenie zużycia paszy na 
dodatkową produkcję ciepła. W lecie dzieje się na odwrót - 
zwiększona prędkość ruchu powietrza umożliwia pozbycie 
się nadmiaru ciepła. Ruch powietrza przyczynia się zawsze 
do odprowadzenia z budynku szkodliwych domieszek ga-
zowych. Zaleca się, aby w okresie zimowym prędkość ruchu 
powietrza nie przekraczała 0,2 – 0,3 m/s, natomiast w okre-
sie letnim 0,5 – 1,0 m/s. Dla prosiąt najmłodszych prędkość 
ruchu powietrza powinna  wynosić zero.

Szkodliwe domieszki gazowe
Szkodliwe domieszki gazowe to dwutlenek węgla, amoniak, 
siarkowodór i metan. Gazy te niekorzystnie oddziaływują 
na układ oddechowy, wywołując nieżyty, a nawet zmiany 
w pęcherzykach płucnych. Zniszczone błony śluzowe stano-
wią otwartą drogę do inwazji chorobotwórczej mikroflory, 
czego skutkiem jest obniżenie produkcyjności stada. Dzia-
łanie wysokiego stężenia gazów, w dłuższym okresie czasu, 
sprzyja powstawaniu wielu schorzeń, takich jak:  zapalenie 
płuc, zanikowe zapalenie nosa czy też przedłużeniu okresu 
osiągania dojrzałości płciowej loszek. Usuwanie szkodli-

wych domieszek gazowych jest zadaniem sprawnej wenty-
lacji z systemem alarmującym awarię. 

Zapylenie i mikroflora pomieszczeń
Mikroorganizmy są wszechobecne, jednak w chlewni ich 
liczba często zdecydowanie przewyższa dopuszczalne war-
tości. Dotyczy to zwłaszcza saprofitów, czyli organizmów 
odżywiających się martwymi szczątkami organicznymi. 
Same w sobie są one pożyteczne, ale mogą być również pro-
ducentami endotoksyn lub alergenów.
Z działalnością mikroflory bezpośrednio związana jest kwe-
stia zapylenia, oddziaływująca na układ oddechowy wsku-
tek przenoszenia na powierzchni cząsteczek pyłu związków 
chemicznych, bakterii, zarodników grzybów oraz produk-

tów ich przemiany materii. Zapylenie i mikroflora są przy-
czyną szeregu chorób zakaźnych, zmian patologicznych 
w układzie oddechowym oraz alergii. 

Oświetlenie 
Zakazuje się utrzymywania zwierząt w ciemnościach, jak 
również w pomieszczeniach stale oświetlonych. Gdy oświe-
tlenie naturalne nie pokrywa potrzeb fizjologicznych i eto-
logicznych zwierząt, należy zapewnić oświetlenie przez mi-
nimum 8 godzin o natężeniu 40 luxów. Poza tym w budynku 
inwentarskim powinno być oświetlenie dyżurne, służące do 
całodobowej obserwacji zwierząt. Wymienione wyżej pa-
rametry oświetlenia są absolutnym minimum - w praktyce 
zapotrzebowanie zwierząt na światło jest znacznie wyższe.

Zalecane natężenie sztucznego oświetlenia i stosunek powierzchni okien do podłogi wg IBMER

Pomieszczenie Oświetlenie dzienne 
(stosunek powierzchni okien do podłogi)

Zalecane natężenie 
oświetlenia (lx)

Korytarz paszowy 1:15 50
Lochy luźne, prośne i knury 1:15 - 1:10 100 - 200
Lochy karmiące i prosięta 1:15 100

Warchlaki 1:18 50

Tuczniki 1:25 50

Na prawidłowe oświetlenie światłem naturalnym ma wpływ nie tylko stosunek powierzchni okien do podłogi, ale również 
czystość szyb, w zimie stopień zaszronienia, lokalizacja innych obiektów w pobliżu chlewni, takich jak: silosy, budynki 
gospodarcze oraz wysokie drzewa.
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Szkodniki 
glebowe–metody 
zwalczania
W ostatnich latach wzrasta zagrożenie upraw ze strony 
szkodników glebowych. Rosnąca liczba tych agrofagów 
spowodowana jest między innymi: zmieniającymi się 
warunkami atmosferycznymi, niewłaściwą agrotechni-
ką, a także bardzo małą liczbą dostępnych, zarejestrowa-
nych substancji aktywnych służących do zwalczania tych 
szkodników. Dlatego tak ważne jest stosowanie różnych 
zabiegów mających na celu ograniczenie występowania 
szkodników w glebie.

NAjWAżNiejSZe SZkODNiki GLeBOWe
Drutowce

Drutowce to larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych. Larwy te są barwy żwółtej do rudopo-
marańczowej i osiągają długość do 3 cm. Odżywiają się podziemnymi częściami roślin. Drutowce 
stanowią największe zagrożenie dla zbóż, kukurydzy, ziemniaków, buraków, warzyw - zwłaszcza 
korzeniowych, a także mogą wyrządzić duże szkody na plantacjach truskawek. W zależności od 
gatunku, rozwój drutowców trwa od 2 do 5 lat. Najbardziej żarłoczne są larwy w ostatnim roku 
rozwoju. Larwy występują w wierzchniej warstwie gleby, natomiast w warunkach niesprzyjających, 
takich jak susza lub okres zimowy, wchodzą w głąb gleby nawet do 50 cm. 
Larwy drutowców najliczniej występują na plantacjach zakładanych po łąkach, uprawach wielolet-
nich motylkowych czy trawach, na glebach zaniedbanych rolniczo i  zaperzonych polach. Drutow-
ce preferują gleby czarne, zwięzłe, próchnicze o odczynie 6,9 - 8. Są bardzo wrażliwe na niedobór 
wilgoci w glebie. Dlatego w przypadku suchej wiosny można spodziewać się dużej śmiertelności 
jaj oraz młodych osobników. 
Dorosłe osobniki sprężykowatych to chrząszcze o lekko spłaszczonym ciele, barwy brązowo-mie-
dzianej lub szarej w zależności od gatunku. Chrząszcze występują przez cały okres wegetacji roślin. 
Żerują one na młodych roślinach zbóż, młodych pędach perzu oraz liściach, kwiatach i owocach 
drzew. 

Pędraki
Pędraki są larwami chrząszczy z rodziny żukowatych. Mają grube i zwinięte ciało. Młode osobni-
ki rozwijają się w temperaturze 15 - 20oC, żerując na resztkach roślinnych i korzeniach. Starsze 
pędraki stanowią poważne zagrożenie dla roślin uprawnych. Wiosną larwy żerują w wierzchniej 
warstwie gleby, natomiast latem schodzą na głębokość 20 - 60 cm. Pędraki występują najliczniej na 
gruntach, gdzie wcześniej były łąki, pastwiska oraz na polach w pobliżu zadrzewień. W zależności 
od gatunku szkodnika, ich rozwój trwa od 4 do 5 lat. 

Rolnice
Osobniki dorosłe rolnic to motyle o ciemno zabarwionych skrzydłach. Szkody w uprawach wy-
rządzają gąsienice rolnic. Są one gładkie i mają cielistą barwę. Gąsienice rolnic zaniepokojone 
zwijają się w rulon. Młode osobniki żerują na nadziemnych częściach roślin, starsze schodzą do 
ziemi, gdzie żerują na częściach podziemnych roślin, nocą mogą wychodzić na powierzchnię gleby 
i podgryzać rośliny. Gąsienice zimują w glebie na głębokości do 30 cm. Wiosną, pod koniec maja 
i w czerwcu, pojawiają się motyle. Samice składają jaja do gleby lub na rośliny. 
Zwalczanie chemiczne rolnic należy przeprowadzić po przekroczeniu progu szkodliwości, tj. wte-
dy, gdy na 1 m2 znajduje się 6 - 8 gąsienic. 
W zwalczaniu rolnic ważny jest termin wykonania zabiegu. Aby go prawidłowo określić, nale-
ży obserwować początek lotu rolnic, który jest zmienny i zależy od warunków meteorologicz-
nych. Do dnia odłowienia motyla rolnicy dodajemy 30 do 35 dni i wówczas wykonujemy zabieg. 
W przypadku ciepłego i suchego lata ochrona chemiczna musi być przeprowadzona w terminie 
wcześniejszym.

Metody wykrywania szkodników glebowych
Szkodniki glebowe można wykryć, wykonując odkrywkę glebową. Robi się to jesienią lub wiosną, 
przed siewem lub sadzeniem. W tym celu, na plantacji o powierzchni 1 ha, należy wykopać 32 
dołki, idąc po przekątnej pola, o wymiarach 25 cm x 25 cm i głębokości 30 cm. Z każdego dołka 
należy przesiać glebę i policzyć liczbę szkodników. 
Drutowce można wykrywać przy pomocy pułapek pokarmowych, umieszczanych w liczbie 10 
sztuk na powierzchni 1 ha, na głębokości do 10 cm, na okres 10 dni. Pułapką jest pojemnik z licz-
nymi otworami, wewnątrz którego umieszczone są ziarna zbóż. Ziarno jest wcześniej moczone 
w wodzie przez 24 godziny. Kiełkujące nasiona wydzielają związki, które zwabiają drutowce. Ob-
serwacje przeprowadza się wiosną, gdy temperatura gleby osiągnie 7oC.

Metody zapobiegania szkodnikom glebowym i ich zwalczanie
Plantacji roślin uprawnych nie należy zakładać w pobliżu lasów, krzewów, zadrzewień oraz na po-
lach po trawach i wieloletnich bobowatych. Szkodniki glebowe licznie występują przede wszystkim 
na glebach lekkich i plantacjach zachwaszczonych. Odpowiednie zabiegi agrotechniczne, w tym: 
głęboka orka, podorywka, częste spulchnianie gleby, niszczenie chwastów, właściwe zmianowanie 
ograniczają występowanie szkodników glebowych.
Szkodniki glebowe można również zwalczać, stosując przed siewem lub sadzeniem środki ochrony 
roślin.
Środki chemiczne zarejestrowane do zwalczania drutowców oraz pędraków stosowane są obecnie 
w zaprawach.
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PROGI EKONOMICZNEJ SZKODLIWOŚCI DLA SZKODNIKóW GLEBOWyCH

Roślina uprawna Próg ekonomicznej szkodliwości Udział rynkowy %
Rzepak rolnice - 6 - 8 gąsienic na 1m2 wschody roślin

Kukurydza
drutowce – 2 - 8 larw/m2
rolnice – 1 gąsienica/2 m2

1 - 2 gąsienice/m2

przed siewem
wschody roślin
faza 5 - 6 liści

Ziemniaki
drutowce – 11 larw/m2

pędraki – 4 - 5 sztuk/m2
rolnice – 6 gąsienic/m2

przed sadzeniem
przed sadzeniem
przed sadzeniem

Buraki cukrowe
drutowce – 5 - 8 sztuk/m2
pędraki – 5 - 6 sztuk/m2

rolnice – 6 sztuk/m2

od początku wegetacji
od początku wegetacjiod początku 

wegetacji do sierpnia

ZAREJESTROWANE ŚRODKI OCHRONy ROŚLIN DO ZWALCZANIA SZKODNIKóW 
GLEBOWyCH W UPRAWACH ROLNICZyCH

Pędraki Drutowce Rolnice
Zboża - - -
Rzepak - - -

Kukurydza - - -

Buraki cukrowe Cruiser SB 600 FS Cruiser SB 600 FS 
Montur Forte 230 FS -

Ziemniaki Prestige Forte 370 FS - Monika Najduk
PODR w Lubaniu
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Ciągniki wCiąż na 
minusieSierpień przyniósł kolejne spadki sprzedaży ciągników rolniczych. Zare-

jestrowano 597 sztuk, czyli o 36 mniej niż przed miesiącem i o 58 mniej 
niż w analogicznym okresie roku 2015. Między styczniem a sierpniem w 
statystykach rejestracji pojawiło się 5410 nowych ciągników – informuje 
agencja Martin & jacob monitorująca rynek rolniczy.
Ciąg dalszy spadków na rynku ciągników 
rolniczych. W porównaniu z analogicz-
nym okresem roku ubiegłego w pierwszych 
ośmiu miesiącach br. zarejestrowano o 38% 
traktorów mniej. Sierpień nie był pod tym 
względem przełomowym. – Sytuacja na ryn-
ku maszyn jest naprawdę trudna. Sprzedaż 
od dłuższego czasu nie przekracza poziomu 
z lat poprzednich. W związku z tym na ryn-
ku można zauważyć całą masę promocji ce-
nowych na zakup nowych ciągników. Widać 
jednak, że wszystko to ma ograniczony sens 
przy obecnej koniunkturze rynku. Ważne 
jest natomiast, że producenci przyjmują po-
stawę bardziej prokliencką i wychodzą, po 
pierwsze, z lepszą ofertą cenową, a po dru-
gie – z preferencyjnymi warunkami zakupu, 
takimi jak finansowanie fabryczne. Myślę, że 
rynek wymusi w najbliższym czasie jeszcze 
dalej idące zmiany – mówi Mariusz Chrobot 
z firmy Martin & Jacob.

Zmiana na pozycji lidera
W analizowanym miesiącu największą sprze-
daż odnotowała firma New Holland, która 
sprzedała dokładnie 111 nowych ciągników 
rolniczych. W porównaniu z lipcem tego roku 
oznacza to wzrost sprzedaży o 41%. Takim 
wzrostem producent niebiesko-białych cią-
gników odebrał palmę pierwszeństwa firmie 
John Deere, która sprzedając w sierpniu 92 
traktory, odnotowała liczbę rejestracji niższą 
o 26% od lipcowej i o 12% niższą niż przed 
rokiem. Trzecie miejsce na podium straciła 
Kubota na rzecz marki Case IH. W sierp-
niu tego roku zarejestrowano bowiem 56 
ciągników rolniczych tego producenta, czyli 
o 5 sztuk więcej niż w lipcu i o 2 więcej niż 
w analogicznym okresie roku ubiegłego.

C380 ciągle na topie
Najpopularniejszym modelem w ubiegłym 

miesiącu ponownie okazał się Ursus C380. 
Sprzedano dokładnie 18 takich traktorów. 
Jest to wynik zbliżony do lipcowego, kiedy 
z placówek dilerskich wyjechało 20 Ursusów 
C380. Drugi pod względem popularności był 
czeski Zetor z modelem 90 Proxima, który 
znalazł w sierpniu 13 nabywców. Oznacza to 
duży wzrost w porównaniu z rokiem 2015, 
kiedy w analogicznym okresie zarejestrowano 
zaledwie 3 nowe Zetory 90 Proxima. Trzecie 
miejsce w zestawieniu najpopularniejszych 
modeli zajęły ex aequo Deutz-Fahr Agrolux 
410 oraz New Holland TD 5.85. Oba modele 
sprzedały się w liczbie 12 sztuk. Dla modelu 
Agrolux 410 oznacza to miesięczny przyrost 
sprzedaży o jedną trzecią, natomiast dla TD 
5.85 był to przyrost sprzedaży o jedną piątą 
w porównaniu z lipcem tego roku.

Mazowsze przejmuje prowadzenie
Mazowsze było jedynym regionem w Polsce, 
w których w sierpniu tego roku zarejestro-
wano więcej niż 100 ciągników rolniczych. 
Miesięczny wzrost liczby rejestracji o 11% 
oznaczał dla Mazowsza rejestrację dokład-
nie 103 ciągników w omawianym okresie. Na 
drugim stopniu podium uplasowała się Wiel-
kopolska, jednak wynik Wielkopolan daleko 
odbiegał od pierwszej lokaty. Nabywcy z tego 
regionu zarejestrowali w sierpniu 64 ciągni-
ki rolnicze, co w perspektywie miesięcznej 
oznacza spadek sprzedaży w tym wojewódz-
twie o 35%. Trzecie miejsce w sierpniowym 
zestawieniu zajęły wspólnie dwa wojewódz-
twa – kujawsko-pomorskie oraz lubelskie, 
w których zarejestrowano po 52 nowe trakto-
ry. W woj. kujawsko-pomorskim był to mie-
sięczny wzrost na poziomie 8%; sprzedaż na 
tym poziomie oznaczała jednak spadek dla 
woj. lubelskiego – w lipcu 2016 r. sprzedano 
tam bowiem o 11% więcej.

SPRZEDAŻ NOWyCH CIąGNIKóW ROLNICZyCH OD STyCZNIA 
DO SIERPNIA 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 836 15,45% -45,89%   

JOHN DEERE 806 14,90% -45,98%   
ZETOR 673 12,44% -40,18%   

KUBOTA 594 10,98% -21,01%   
CASE IH 406 7,50% -41,41%   
URSUS 389 7,19% 49,62%   

DEUTZ-FAHR 356 6,58% -55,72%   
CLAAS 239 4,42% -31,32%   

VALTRA 185 3,42% -37,29%   
FARMTRAC 177 3,27% -39,18%   
POZOSTAŁE 749 13,84% -42,91%   

 5410 100,00% -39,33%   

SPRZEDAŻ NOWyCH CIąGNIKóW ROLNICZyCH W SIERPNIU 2016
(MIERZONA LICZBą REJESTRACJI)

Marka
Liczba ciągni-

ków rolniczych 
w sierpniu

Udział rynkowy %
Zmiana proc. w 

stosunku do 2015 r. 
[Sie16-Sie15]

NEW HOLLAND 111 18,59% -23,97%   
JOHN DEERE 92 15,41% -12,38%   

CASE IH 56 9,38% 3,70%   
KUBOTA 43 7,20% -21,82%   
ZETOR 43 7,20% -32,81%   

DEUTZ-FAHR 42 7,04% -10,64%   
URSUS 41 6,87% 46,43%   
CLAAS 30 5,03% -3,23%   

FARMTRAC 22 3,69% 4,76%   
VALTRA 21 3,52% 10,53%   

POZOSTAŁE 96 16,08% 12,94%   
 597 100,00% -8,85%   

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
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Niższa dynamika spadku dostaw 
mleka w UE
Według najnowszych danych Eurostat (za MMO) dosta-
wy mleka w UE w lipcu br. wyniosły 13,1 mln t i w po-
równaniu do lipca 2015 r. były o 1,3% mniejsze. Należy 
jednak zauważyć, że roczna dynamika spadku dostaw 
w lipcu br. była mniejsza od odnotowanej w czerwcu, 
kiedy to wyniosła 2,7% -tłumaczą eksperci rynków rol-
nych BGŻ BNP Paribas.

Zaznacza, że u większości znaczących produ-
centów mleka w UE, jego dostawy do mleczarni 
w lipcu br. były mniejsze od ubiegłorocznych. 
Najgłębszy spadek odnotowano w Wielkiej 
Brytanii- o 8,3%. Co więcej tempo spadku było 
większe niż w czerwcu br., kiedy to wyniosło 
6,5%.
We Włoszech, w lipcu br. producenci dostarczy-
li o 4,3% mleka mniej niż przed rokiem, jednak 
w tym przypadku dynamika spadku wobec po-
przedniego miesiąca znacząco spowolniła, gdyż 
w czerwcu wyniosła 17,4%. W Polsce spadek 
wielkości dostaw w lipcu br. w relacji rocznej był 
głębszy niż w czerwcu, wyniósł odpowiednio 2,7 

i 2,2%. Odwrotnie było w Niemczech i Hiszpa-
nii, gdzie dostawy mleka się zmniejszyły, odpo-
wiednio o 0,8 i 0,5% jednak nie w takim stopniu 
jak to miało miejsce w poprzednim miesiącu.
W przypadku Holandii, Irlandii i Francji dosta-
wy mleka w lipcu br. były większe niż przed ro-
kiem. W Holandii o 4,9, Irlandii o 2,4, a Francji 
o 0,8%.
W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy w UE-28 
skupiono 92,9 mln t mleka, tj. o 2,6% więcej niż 
przed rokiem, w tym w Holandii zwiększyły się 
o 11,5% a Irlandii o 8,8%.
- Tymczasem Komisja Europejska zrewidowa-
ła w dół swoje prognozy dotyczące produkcji 

mleka w UE. Według najnowszych szacunków 
w 2016 r. produkcja mleka w UE zwiększy się 
o 0,9%, podczas gdy wcześniejsza prognoza 
z początku roku mówiła o 1,4-proc. Wzroście – 
wskazuje ekspert.
Mimo spadku rocznej dynamiki dostaw mleka, 
wg danych Eurostat jego średnioważona cena 
w Unii Europejskiej w lipcu 2016 r., w porówna-
niu z poprzednim miesiącem obniżyła się o 1,0% 
do 25,72 EUR/100 kg. Oznacza to, że w porów-
naniu z lipcem ub.r. cena ta była o 14,6% niższa.
Ceny mleka w skupie obniżyły się przede 
wszystkim na Wyspach, wg szacunków Eurosta-
tu w Wielkiej Brytanii w lipcu br. spadły o 6,5 

a w Irlandii o 4,1%. Po raz pierwszy od listopada 
ub.r. w lipcu wzrosły, o 1,0% średnie ceny skupy 
mleka w Niemczech, jednak ich poziom - 23,42 
EUR/100 kg - był tylko nieznacznie wyższy niż 
w Polsce, gdzie wg Eurostatu w lipcu za 100 kg 
mleka producenci w skupie otrzymywali 23,29 
EUR.
-Nie są jeszcze dostępne oficjalne dane o cenach 
skupu mleka w UE za sierpień br., jednak ze 
względu na utrzymujące się, wzrostowe tenden-
cje cen przetworów mleczarskich, w sierpniu 
średnia cena skupu mleka w UE po raz pierwszy 
od listopada prawdopodobnie wzrosła – pod-
kreślają analitycy  BGŻ BNP Paribas.  (BG)
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brona od firmy agro-masz
Firma Agr-Masz z województwa łódz-
kiego wprowadziła a rynek bronę mul-
czową BM 7.5.
-Zadaniem tej maszyny jest równomier-
ne rozprowadzenie materiału organicz-
nego pozostałego po żniwach, aeracja 
podłoża, zwiększenie żyzności gleby, ni-
welowanie kretowisk, niszczenie płytko 
zakorzenionych chwastów. Dzięki połą-
czeniu z siewnikiem poplonów SP200 
możemy jeszcze bardziej zwiększyć sku-
teczność brony mulczowej -tłumaczy 
producent.
Producent podkreśla, że brona mulczo-
wa stosowana jest do uprawy ściernisk, 
zapewniając równomiernerozgrabie-

nie i wytrząśnięcie z niej nasion, które 
opadają na spulchnioną glebę, i szybko 
kiełkują pod warstwą mulczu. Zapew-
nia zniszczenie płytko zakorzenionych 
chwastówi samosiewów. Równomiernie 
wyrównuje pole zgrabiając resztki po-
żniwne, przy czym płytko przykrywa 
nasiona poplonów. Brona stosowana 
jest do przygotowywania pola w uprosz-
czonej uprawie bezorkowej, czy w siewie 
bezpośrednim. Brona mulczowa poma-
ga również w pielęgnacji użytków zielo-
nych oraz zapewnia wygrabienie i roz-
trząśnięcie resztek roślinnych, nacięcie 
darni, częściowe zniszczenie chwastów, 
i niwelację kretowisk.

amazone catros. Nowe wersje 
Firma Amazone wprowadziła na rynek 
kompaktową bronę talerzową Catros 
w wersji wyposażenia Special. Cechą cha-
rakterystyczną tego urządzenia jest stała 
pozycja elementów roboczych. 
Maszyna oferowana będzie w trzech wer-
sjach o szerokości 3,0, 3,5 i 4,0 m. Nowy 
model charakteryzuje się prostszym wypo-
sażeniem, według producenta dla odbior-
ców oznaczać to będzie obniżenie ceny.
Wersja Special w porównaniu do dotych-
czas oferowanych modeli Catros i Catros+ 
pozbawiona jest układu, który pozwala 
na jednoczesne przesunięcie pierwszego 
i drugiego rzędu talerzy względem siebie. 
Oznacza to, że w nowym sprzęcie elemen-
ty robocze mają stałą pozycję. Taka wersja 

Catrosa będzie interesująca dla rolników, 
którzy pracują zawsze w optymalnych wa-
runkach bez braków wody w glebie – pod-
kreśla producent.
Nowy Catros Special podobnie jak stan-
dardowy Catros, może być wyposażony 
w gładkie talerze o średnicy 460 mm lub 
ząbkowane 510 mm jak Catros+. Na czas 
transportu w sprzęcie Special trzeba skła-
dać talerz w pierwszym rzędzie po prawej 
stronie, a w tylnym z lewej strony. Dzięki 
temu najpopularniejszy model nie prze-
kracza szerokości 3 m. Boczne składane 
elementy wyposażone są w indywidualną 
możliwość regulacji głębokości pracy co 
zapobiega tworzeniu zagłębień na łączeniu 
przejazdów.

kosiarki firmy 
pöttinger
Novacat A10 – to nazwa nowego zestawu kosiarek tylnych firmy Pöt-
tinger. Zestaw może współpracować z przednia kosiarką o szerokości 
3,0 lub 3,5 m.
Maksymalna szerokość robocza zestawu wynosić może 10,02 m, a do 
współpracy wymagany jest traktor o mocy minimum 180 KM. Parame-
try te pozwalają na koszenie z wydajnością nawet 12 ha/godzinę. 
Kombinacja kosząca dostępna jest zarówno z walcowym jak i palco-
wym spulchniaczem pokosu. O przekazanie momentu obrotowego z 
WOM (1000 obr./min) na belki tnąca dba nowa przekładnia y Drive. 
Na każdej listwie tnącej zamontowano po 8 dysków z dwoma ostrzami. 
Producent zastosował również nowy układ hydraulicznego zabezpie-
czenia najazdowego Nonstop Lift.
Producent podkreśla, że korzystając z manometru można w łatwy spo-
sób regulować poziom ciśnienia zwalniającego blokadę. Na czas trans-
portu kosiarka ma 4 m wysokości, przy maksymalnie 3,15 m szeroko-
ści. Masa zestawu to 3 t.
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Massey Ferguson zaprezentował nową serię cią-
gników MF 6700 S, następcę popularnej serii MF 
6600.
Seria MF 6700 S wpisana w segment mocy 120 - 200 
KM wyposażona jest w nowy silnik 4-cylindrowy 
AGCO POWER o pojemności 4.9 l, który zastoso-
wany został we wszystkich sześciu modelach. Naj-
mocniejszy jest model  MF 6718 S, który zapewnia 
z EPM 200 KM mocy. Takie osiągi oznaczają, ze 
jest to jednocześnie najmocniejszym czterocylin-
drowcem na rynku.
Producent podkreśla, że  prawie wszystkie elementy 
konstrukcyjne i wyposażeniowe nowej serii zostały 
ulepszone, np. najsilniejszy następca oferuje no-
śność tylnego TUZ-a do 9,6 tony. Przy najbardziej 

wymagających pracach można korzystać z ciągnika 
wyposażonego w 8 jednostek sterujących o wydat-
ku hydraulicznym 190 l/min i rozstawie osi 2,67 
m. Mimo dużej mocy konstruktorom udało się 
zmniejszyć wagę ciągnika o  o pół tony w porówna-
niu do porównywalnego modelu 6-cylindrowy. Jak 
zapewnia producent, ciągniki nowej serii MF 6700 
S oferują imponującą przyczepność przy bardzo 
kompaktowych wymiarach, z promieniem skrętu 
4.75 m. Wnętrze kabiny jest bogato wyposażone 
i wraz z nowym zawieszeniem mechanicznym za-
pewnia wysoki komfort pracy. Nowa seria oferuje 
również duży wybór typów przekładni. Kompakto-
wy format nowych ciągników serii MF 6700 S zna-
cząco poszerza wachlarz ich zastosowań.

mocne ciągniki massey Fergusona

Linia Frutteto firmy Same przezna-
czona dla sadowników powiększyłą się 
o modele Natural od 55 do 75 KM.
Producent podkreśla, że linia Natu-
ral to seria ciągników przeznaczona 
dla tych, którym zależy na ciągniku 
w miarę prostym, ale nie pozbawio-
nym sprawdzonych udogodnień. Tak 
więc w stosunku do modeli Frutteto 
3 S/V i ActiveDrive będą to ciągniki 
dużo mniej skomplikowane i pozba-
wione części elektroniki oraz o mniej-
szej mocy (poniżej 80KM). Zaś od se-
rii Frutteto 3 Classic będą nieznacznie 
bardziej wszechstronne.
Pod maską ciągników serii Natural 
znalazły się sprawdzone i niezawodne 
silniki SDF 1000.3 i 1000.4 o pojemno-
ści 3 litrów (trzycylindrowe) i 4 litrów 

(czterocylindrowy w modelu 80.4).
Wszystkie turbodoładowane i wszyst-
kie w pełni tolerujące zasilanie paliwa-
mi pochodzenia roślinnego (biodiesla-
mi) z Bio 100 włącznie. Dla odbiorców 
oznacza to gwarancję wytrzymałego 
układu wtryskowego o niskiej podat-
ności na paliwa gorszej jakości.
Nowa linia oferuje cztery warianty 
mocy, odpowiednio (KM/Nm): 55/213, 
62/240, 72/265 i 75/285 
Serce hydrauliki siłowej stanowi pom-
pa o wydatku 42 l/min, na potrzeby 
wspomagania kierownicy przewidzia-
no drugą pompę o mniejszym wydat-
ku. W podstawowej wersji, niezależnie 
od wariantu mocy, pojawia się rozdzie-
lacz 4-drogowy, który można zamienić 
na 6-drogowy za dodatkową opłatą.

ciągnik dla sadowników

Fima Joskin rozpoczęła program kursów online na temat techniki rol-
niczej. 
- Kursy powstały na liczne prośby nauczycieli szkół technicznych oraz 
zainteresowanych techniką rolniczą uczniów, chcących poszerzyć swoje 
wiadomości – tłumaczą przedstawiciele belgijskiego producenta.
Aktualnie kursy obejmują tematykę związaną z podstawami takich za-
gadnień jak:układy jezdne, systemy pompowania, osprzęt do rozlewa-
nia, rozdzielaczeobsługa i kontrola za pomocą interfejsów komputero-
wych.
-Chodzi tu o prawdziwy kurs dostępny dla każdego. Poszczególne tema-
ty są przedstawione w sposób dydaktyczny i poglądowy. Wykorzysta-
no różne materiały pomocnicze (zdjęcia, opisy, schematy, filmy, itp.), 
a podane linki umożliwiają swobodne nawigowanie. Obsługa jest łatwa 
i intuicyjna. - wyjaśnia Marc Baguette, odpowiedzialny za ten projekt 
w firmie JOSKIN
Materiały pomocnicze (pt. Kurs szkoleniowy), w 7 językach (francuski, 
angielski, niemiecki, polski, rosyjski i hiszpański), są dostępne pod ad-
resem: www.joskin.com/cursus.

kurs firmy Joskin
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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
1.00 kg

kapusta
1 szt.miejscowość

chojnice 1,00-1,50 2,50-3,50 2,00-2,50 4,00-5,00 0,55-1,00 2,50 1,50-1,90

Dzierzgoń 2,80 2,80 0,60

Gdańsk 2,00 3,00 2,00-2,80 4,50-6,50 0,50-0,80 4,50 2,00 3,50

Kartuzy 2,00 2,00 2,50-4,50 5,00 0,70-1,00 3,00 3,00

Kościerzyna 0,80-1,50 0,80-1,20 1,20 -2,80 4,50 0,60-0,80 3,50-5,00 1,50 2,50

Kwidzyn 1,50 1,50-2,00 2,50-3,00 4,50-5,50 0,35-0,60 3,50-4,00 2,00-3,00

starogard 1,00 1,80 2,50 0,40-0,70 3,50 2,50

tczew 1,20 2,00 2,50

ceny targowiskowe w woj. pomorskim za okres od 29.08.2016 r. do 02.09.2016r.

targowisko marchew

1.00 kg

ogórek 
długi

1.00 kg

ogórek 
gruntowy

1.00 kg

papryka
1.00 kg

pietruszka
1.00 kg

por
1.00 kg

por
1.00 szt.

pomidory
1.00 kgmiejscowość

chojnice 1,50-1,90 3,00-4,00 1,00-2,50 5,50-8,50 4,00-4,50 4,00-5,00 2,00-4,50

Gdańsk 2,00 3,50 3,00-3,50 3,60-6,50 7,00 5,00 2,00 2,60-7,50

Kartuzy 2,00-2,50 3,50 1,50- 3,00 3,00-5,00 8,00 3,00 5,00-8,00

Kościerzyna 0,60-1,50 2,80 2,00 3,00-4,00 4,00-4,50 1,50-2,00 2,20-5,00

Kwidzyn 2,00 3,00 2,00-3,50 4,00-4,50 4,00 2,00 2,00-7,00

starogard 2,00 3,50 1,00 4,00 6,00 6,00 2,00 3,50-5,50

tczew 2,00 5,00-5,50 2,50-3,00

6.10.2016 
Seminarium regionalne „Finansowanie grup produ-
cenckich”.
- poDr, słupsk

11.10.2016 
Seminarium regionalne „Racjonalne zasady żywie-
nia – zdrowia dla ciebie i dla twojej całej rodzin”
- poDr, stare pole

19.10.2016
konferencja wojewódzka: „działania na rzecz roz-
woju gospodarstw rolnych”
- poDr, stare pole

22.10.2016
konferencja wojewódzka: „aktualne problemy no-
woczesnego pszczelarstwa” 
- lubań

targowisko Seler
1.00 kg

Śliwki
1.00 kg

Rzodkiewka
1 pęczek

maliny
1.00 kg

ziemniaki
młode
1.00 kgmiejscowość

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

Dzierzgoń 1,00

Gdańsk 7,00 3,50-4,50 1,50-1,80 1,00-1,20

Kartuzy 8,00 3,50-4,00 1,50 1,20

Kościerzyna 4,00 2,50-4,50 1,20-1,50 0,55-0,60

Kwidzyn 4,00 2,00 16,00 1,00

starogard 6,00 1,50 0,80

tczew 6,00 0,90

Dane Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Tam 
 warto 
 być!


