
O dzieciństwie w gospodarstwie 
rolnym, działalności samorządowej 
rozmawiamy z Dariuszem Męczykow-
skim - wiceprzewodniczącym Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. str. 8

Kukurydza 
w centrum uwagi

Zaprezentowanie pomorskim rolni-
kom i doradcom 54 odmian kukury-
dzy z 11-tu fi rm hodowlanych było 
głównym celem Dnia Kukurydzy. 
str. 4

Doceniono
gospodarstwa 

Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne. Jego celem 
była zarówno popularyzacja rolnictwa 
ekologicznego jak i rozpowszechnianie 
wiedzy z tego zakresu. str. 21

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
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AGROSHOW

MANITOU 
potęguje 
korzyści

Bezpieczeństwo, 
wydajność, 

redukcja kosztów... 
Sprawdźmy, czy 

Manitou rzeczywiście 
dostarcza tyle 

korzyści. 
str. 12
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Agencja Nasienna, jako organizacja hodowców, ma ustawo-
we prawo wystąpić do rolników z wnioskami o informację, 
czy siali oni odmiany prawnie chronione z własnego zbioru. 
Każdy, kto otrzymał takie wnioski od AN, udziela pisemnej 
informacji o uprawie ziemniaka, jeśli posiada >10 ha grun-
tów rolnych. Posiadacze >25 ha gruntów wykazują oprócz 
ziemniaków również inne gatunki roślin, np. zboża, rze-
pak, motylkowe. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia  
26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. Do-
tyczy on także rolników, którzy sieją tylko materiał kwalifi-
kowany, nie uprawiają odmian chronionych lub prowadzą 
uprawy ekologiczne.
Informacja powinna zawierać odpowiedź tak lub nie na py-
tanie, czy w danym sezonie/roku rolnik skorzystał z odstęp-
stwa rolnego (wysiał wyprodukowany przez siebie materiał 
odmiany chronionej). Jeśli tak, ma on obowiązek wskazać 
użyte odmiany, obsianą powierzchnię oraz ilość wysianego 
materiału. Na złożenie informacji ustawa przewiduje 30 dni 
od daty otrzymania wniosków. Trzeba pisać prawdę, gdyż 
udzielenie informacji fałszywej jest karalne, a AN przepro-
wadza kilka tysięcy kontroli rocznie. 
Rolnicy, którzy nie odpowiadają na wnioski, są wzywani 
sądownie do wypełnienia obowiązku. Dotychczas Agen-
cja Nasienna skierowała do sądów ponad tysiąc pozwów 
o udzielenie informacji. 
Agencja Nasienna

Obowiązek informacyjny

Zakończenie procedury zatwierdzenia 
jabłek do eksportu na rynek wietnam-
ski było jednym z tematów rozmów 
polsko wietnamskich w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Sa-
wicki 11 września przyjął w siedzibie 
resortu ambasadora nadzwyczajnego 
i pełnomocnego Socjalistycznej Repu-
bliki Wietnamu w Polsce Pham Kiên 
Thêt. W spotkaniu uczestniczył także 
zastępca Głównego Inspektora Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa Dariusz Wi-
raszka.
Głównym tematem omawianym pod-

czas spotkania był rozwój polsko-
wietnamskiej współpracy handlowej, 
w szczególności możliwość zakończe-
nia procedury zatwierdzenia jabłek do 
eksportu na rynek wietnamski.
Minister poinformował ambasado-
ra o przekazanych w sierpniu 2014 r. 
dokumentach aplikacyjnych i wyraził 
nadzieję, że procedura zostanie wkrót-
ce zakończona. Zastępca Głównego 
Inspektora Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa wręczył ambasadorowi kopię 
przekazanego w sierpniu wniosku 
o przeprowadzenie analizy ryzyka. Gość 

ministra zapewnił, że polsko-wietnam-
ska współpraca jest szczególnie istotna 
dla strony wietnamskiej i poinformo-
wał, że przypomni wietnamskiemu 
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o przekazanych przez stronę polską 
dokumentach. Podkreślił też, że strona 
wietnamska będzie wspierać działania, 
ukierunkowane na rozwój współpracy 
wietnamskich przedsiębiorców ze stro-
ną polską. Strona wietnamska poinfor-
mowała, że jest rozważany udział dele-
gacji wietnamskiej w targach Polagra 
Food 2014.  (GB)

Rozmowy polsko-wietnamskie
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W tym wydarzeniu zorganizowanym 
we Frankfurcie nad Menem wzięło 
udział 3 980 uczestników ze 143 kra-
jów.
W ramach kongresu zorganizowano 
Sympozjum Międzynarodowej Sekcji 
ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, której 
Przewodniczącym jest Artur Brzóska 
prezes KRUS.
W sesji zorganizowanej przez Sekcję 
ds. Prewencji w Rolnictwie zaprezento-
wano 18 referatów, w których przedsta-
wiono najnowsze strategie prewencyjne 
i dobre praktyki z zakresu bezpieczeń-
stwa w rolnictwie. Prezentację „Dzia-
łania prewencyjne KRUS w zakresie 
ochrony zdrowia i życia rolników” 

KRUS o ochronie zdrowia
Przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy uczestniczyli w XX Światowym Kongresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
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omówił Sekretarz Generalny Między-
narodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji 
w Rolnictwie, dr n. med. Robert Liana.
Do udziału w kongresie zaproszono 
przedstawicieli z Hiszpanii, Niemiec, 
Polski, Francji, Izraela, Nigerii, Turcji 
i Paragwaju.
W ramach kongresu zorganizowano 
również wyjazd techniczny do Kloster 
Eberbach, którego gospodarzem była 
niemiecka instytucja zabezpieczenia 
społecznego w rolnictwie, leśnictwie 
i ogrodnictwie (SVLFG). Delegaci 
zapoznali się z najnowocześniejszy-
mi rozwiązaniami z zakresu ochrony 
pracowników w jednej z największych 
w Niemczech wytwórni win.  (GB)
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W spotkaniu uczestniczyło 165 osób. 
Rolników powitał Krzysztof Pał-
kowski, zastępca dyrektora PODR 
w Gdańsku, który przedstawił spe-
cyfikę uprawy kukurydzy w woj. po-
morskim i wskazał na przyszłe trendy 
w kierunkach użytkowania. Uczest-
nicy spotkania obejrzeli 54 odmian 
kukurydzy z jedenastu firm hodow-
lanych: Pioneer, Euralis, Saatbau, Sa-
aten-Union, Osadkowski-Raiffaisen, 
Hr Smolice, KWS-Polska, Limagrain, 
Maisadour, Sumi-Agro.
Organizatorzy zaprezentowali tak-
że sprzęt przydatny do uprawy ku-
kurydzy -  opryskiwacz samojezdny 
polskiej konstrukcji firmy KRUKO-
WIAK. To urządzenie ma szerokość 
roboczą 28 m, a wysokie koła umoż-
liwiają wykonanie oprysku w łanie 
wysokich roślin, także kukurydzy.
Organizatorzy spotkania planują ze-
branie i podsumowanie wyników 
badań dotyczących parametrów tech-
nologicznych zielonki i ziarna 54 od-
mian kukurydzy.
Opracowane wyniki będą udostęp-
nione później na stronie internetowej 
PODR, w zakładce doradztwo-pro-
dukcja roślinna.  (GB)

Kukurydza 
w centrum uwagi
Zaprezentowanie pomorskim rolnikom i doradcom  
54 odmian kukurydzy z 11-tu firm hodowlanych było 
głównym celem Dnia Kukurydzy. To wydarzenie zorganizował 
11 września Dział Systemów Produkcji Rolniczej Standardów 
Jakościowych i Doświadczalnictwa PODR w Gdańsku.

W imprezie uczestniczyło 165 rolników

Podczas Dnia Kukurydzy 
zaprezentowano opryskiwacz 
samojezdny polskiej konstrukcji 
firmy KRUKOWIAK
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Postępowania w tej sprawie prowadzi 
Wojewoda Pomorski, w cześci postę-
powań rzeczoznawcy majątkowi będą 
prowadzli oględziny nieruchomości, 
aby ocenić wysokość odszkodowań.
Budowa gazociągu Szczecin Gdańsk 
o średnicy 700 mm i długości 265 km 
jest realizowana od 2012 roku. Do 
2014 mają potrwać prace na terenie 
gmin - Słupsk, Kobylnica, Damnica, 
Główczyce, Nowa Wieś Lęborska, 
Łęczyce, Luzino i Wejherowo. W po-
wiecie słupskim prace zostały juz za-
kończone, wciąż natomiast trwają na 
terenie powiatu lęborskiego i wejhe-
rowskiego.
Rolnicy, którzy ubiegają się o odszko-
dowanie opierają się o ustawie, na 
podstawie której realizowana jest bu-
dowa gazociągu. Według ustaleń tej 
ustawy organem właściwym do orze-

kania w sprawie szkód jest wojewoda. 
Postępowanie administracyjne, które 
go efektem będzie ustalenie odszko-
dowania (wypłaci je operator) ma 

miejsce, gdy po zakończeniu realiza-
cji inwestycji na danej nieruchomości 
przywrócenie jej do stanu poprzed-
niego jest niemożliwe albo powoduje 
nadmierne trudności lub koszty.

Rolnicy walczą 
o odszkodowania
Kilkudziesięciu rolników z powiatu słupskiego i wejherowskiego 
zabiega o odszkodowanie za szkody powstałe wskutek 
ograniczenia sposobu korzystania z ich ziemi w związku
z budową gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk.
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Warunkami koniecznymi do uzyska-
nia odszkodowania są więc: zakoń-
czenie inwestycji, powstanie szkód 
i nieprzywrócenie nieru chomości do 
stanu poprzedniego. Wojewoda wsz-
czyna postępowania odszkodowawcze 
na podstawie informacji od operatora 
albo wła ścicieli nieruchomości.
Jak ustaliliśmy - Operator Gazociągów 
Przesyłowych Gaz System SA o za-
kończeniu prac na nieruchomościach 
poinformował pod koniec czerwca. 
- Wojewoda Pomorski prowadzi ak-
tualnie kilkadziesiąt postępowań 
w przedmiocie ustalenia odszkodo-
wania za szkody powstałe wskutek 
ograniczenia sposobu korzystania 
w związku z budową gazociągu DN 
700 Szczecin-Gdańsk. Postępowania 
te dotyczą nieruchomości położo-
nych w powiecie słupskim i wejhe-
rowskim. W przypadku części z pro-
wadzonych postępowań zostało już 
zlecone rzeczoznawcy majątkowemu 
sporządzenie operatów szacunko-
wych – a zatem w najbliższym czasie 
rzeczoznawcy majątkowi będą prze-
prowadzali oględziny nieruchomości, 
natomiast dla pozostałej części trwają 
obecnie czynności związane z przygo-
towaniem zlecenia dla rzeczoznawcy 
majątkowego- tłumaczy Roman No-
wak, rzecznik prasowy Wojewody Po-
morskiego. 
(GB)

Wojewoda wszczyna 
postępowania 
odszkodowawcze na 
podstawie informacji od 
operatora albo wła ścicieli 
nieruchomości

Warunkami koniecznymi do 
uzyskania odszkodowania 
są: zakończenie inwestycji, 
powstanie szkód 
i nieprzywrócenie nieru-
chomości do stanu 
poprzedniego. 
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W Sejmiku Województwa 
Pomorskiego zajmuje się Pan 
rolnictwem. Wiem, że ten temat zna 
Pan od dziecka...
- Tak. To prawda, urodziłem się na wsi 
i mam korzenie typowo rolnicze. Znam 
też trudy i wyzwania pracy w gospo-
darstwie rolnym. Moi rodzice prowa-
dzili bowiem wielkoobszarowe wyso-
kospecjalistyczne gospodarstwo tuczu 
trzody chlewnej, owiec i gęsi. A ja i moi 
dwaj starsi bracia musieliśmy niemal we 
wszystkim pomagać. Tacie pomagałem 
w poławianiu ryb, a mamie w sprzątaniu 
i gotowaniu. Starsi bracia  nazywali mnie 
nawet „małą gosposią”.
Teraz ogromnie szanuję rolników i go-
spodarzy wiejskich. Tak wychowali mnie 
rodzice i tak ukształtowała mnie wieś. 
Oczywiście praca na roli oprócz trudów 
przynosi także wiele satysfakcji.
Właśnie ze względu na korzenie wybra-
łem i ukończyłem pięcioletnie technikum 
hodowlane w Zespole Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Bolesławowie. 

Ma Pan na koncie także sukcesy 
jako nauczyciel i trener...
-Tak. Od dziecka uprawiałem sport 
i właśnie dlatego studiowałem  na Aka-
demii Wychowania Fizycznego i Sportu 
Po studiach rozpocząłem pracę jako na-
uczyciel w szkole w Grabowie, gdzie całe 
serce oddałem dzieciom.  Tutaj osiągną-
łem z młodzieżą najwięcej, prowadząc 
wszechstronne usportowienie w wielu 
dyscyplinach. Jako szkoła podstawowa 
zdobyliśmy pierwsze miejsce w woje-
wództwie w punktacji dziewcząt, a moje 
podopieczne były złotymi medalistkami 
województwa. Nawiązałem także współ-
pracę z klubem Bałtyk Gdynia i zosta-
łem trenerem. W Gdyni poznałem żonę, 
mamy dwoje dzieci: Oskar jest uczniem 
liceum sportowego i zawodnikiem 
GKS Wybrzeże, a Nicola jest uczennicą 

Wyrosłem w wiejskim środowisku
Rozmawiamy z Dariuszem Męczykowskim, 
wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego.

pełnię też funkcję wiceprzewodniczące-
go sejmiku.

A co jest dla Pana najważniejsze jeśli 
chodzi o działania samorządowe?
- Ze względu na doświadczenia życiowe, 
wychowanie i wykształcenie w działa-
niach  samorządowych najważniejsze są 
dla mnie takie dziedziny jak rolnictwo, 
sport i edukacja.
Sejmik Województwa Pomorskiego 
przywiązuje do rolnictwa szczególną 
uwagę, zwłaszcza w ostatnim czasie. 
Rozwój obszarów wiejskich i inwesty-
cje w rolnictwo to sprawy prioryteto-
we, tym bardziej, że inwestycje te nie są 
marnowane. 

Nowe informacje na temat środków 
unijnych, które trafią do rolników są 
wyjątkowo pozytywne...
- Tak. Nowe aplikacje jeszcze bardziej 
uwzględniają środowisko wiejskie. Cho-
ciaż w nowym rozdaniu mają być także 
szczególnie promowane działania w ra-
mach metropolii, to marszałek Struk za-
dbał o to, żeby proporcje zostały zacho-
wane i środowisko rolnicze nie zostało 
zaniedbane. Ja również składałem inter-
pelacje związane ze środowiskiem wiej-
skim. Warto podkreślić, że powoli kończą 
się fundusze na działania infrastruktu-
ralne  a nowe rozdanie środków ma po-
zwolić na działania związane z przetwór-
stwem i zwiększaniem konkurencyjności 
lokalnego rolnictwa. A pod tym kątem 

zdecydowanie mamy się czym chwalić – 
nasze płody rolne stają się coraz bardziej 
atrakcyjne i konkurencyjne. Tutaj trze-
ba także przyznać, że Unia Europejska 
zmierza do zahamowania tego trendu. 
Produkt polski staje się wielką konkuren-
cją – stąd skomplikowane, utrudniające 
rozwój przepisy. 
Pracujemy nad tym, aby powstawało 
więcej małych i średnich przedsiębiorstw 
w branży rolniczej i przemysłowej, mają 
w tym pomóc grupy producenckie, biu-
ra ODR, organizacje rolnicze  i aplikacja 
środków przeznaczonych na rozwój ob-
szarów wiejskich. Polska wieś ma być  
nowoczesna i europejska. 
Z moich obserwacji wynika, że zwłasz-
cza rolnicy z Kociewia i Kaszub coraz 
skuteczniej korzystają z programów po-
mocowych. Warto też pochwalić działa-
nia doradców z ODR, którzy pomagają 
tworzyć wnioski i aplikować o pieniądze.
Liczę  na to, że inne rejony kraju pójdą 
w nasze ślady a środki unijne pozwolą 
na jeszcze bardziej skuteczne działania 
w zakresie agroturystyki, rozwoju tu-
rystyki i gastronomii na terenach wiej-
skich.
Na własne oczy obserwuję, że Kociewie 
i Kaszuby są otwarte na promowanie 
swoich produktów bez kompleksów a na 
wsi tworzą się nowe miejsca pracy (poza-
rolnicze). W naszym rejonie widać także 
duży napływ ludzi z miast, którzy osie-
dlają się właśnie na wsi - jest to szczegól-
nie widoczne w powiecie starogardzkim. 
Ludzie widzą bowiem finansowe moż-
liwości godnego życia poza metropolią 
- także dlatego, że maleje u nas bezro-
bocie, bo działają pomocowe programy 
dające możliwości pracy. Jest też duża 
grupa osób, które widzą szanse na wsi, 
nie wyjeżdżają i zaczynają żyć tworząc 
rodziny, co daje wielkie możliwości na 
przyszłość i szanse rozwoju. 

Dziękuję za rozmowę. 

czwartej klasy sportowej w Zespole Szkół 
w Nowej Karczmie, gdzie od 11 lat jestem 
dyrektorem.
Jeśli chodzi o moją działalność samo-
rządową, to zaczynałem od najniższych 

szczebli, w 1998 roku zostałem radnym 
gminy Nowa Karczma. Byłem człon-
kiem zarządu gminy Nowa Karczma, 
potem objąłem mandat radnego Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego, a dzisiaj 

Na własne oczy obserwuję, 
że Kociewie i Kaszuby są 
otwarte na promowanie 
swoich produktów bez 
kompleksów a na wsi 
tworzą się nowe miejsca 
pracy (pozarolnicze).

Agencja Rynku Rolnego zaprasza 
przedsiębiorców branży spożyw-
czej do wzięcia udziału w XVI edy-
cji imprezy targowo-wystawien-
niczej WORLD FOOD UKRAINE 
2014. To wydarzenie odbędzie się  
w dniach 28 – 30 października 
2014 r. w Kijowie  - Udział w tar-
gach WORD FOOD UKRAINA  
będzie wspaniałą okazją do na-
wiązania nowych kontaktów han-
dlowych z kontrahentami z Ukra-
iny, państw Europy Wschodniej, 
a także z innych części świata. 
Podczas poprzedniej edycji wy-
stawiło się 204 wystawców z 23 
krajów świata, a wystawy odwie-
dziło 5130 zwiedzających. Nie 
można też zapomnieć, że Ukraina 
to ponad 46 000 mln konsumen-
tów - tłumaczy Iwona Ciechan, 
rzecznik prasowy ARR.
Oferta ARR udziału w targach 
obejmuje m. in  wynajem po-
wierzchni wystawienniczej - 9 
m kw. w ramach stoiska naro-
dowego, wynajem zabudowy 
powierzchni wystawienniczej, 
zharmonizowanej ze stoiskiem 
wspólnym, wpis do katalogu 
targowego, opłatę rejestracyjną, 
tłumaczenie konsekutywne na 
stoisku, transport i spedycję eks-
ponatów wraz 
z ubezpieczeniem i odprawą 
celną, transport na trasie lotni-
sko – hotel – lotnisko, transport 
na trasie hotel-targi-hotel. Cena 
pakietu brutto wynosi około 45 
tys. złotych brutto. 

Ukraińskie targi
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W Sejmiku Województwa 
Pomorskiego zajmuje się Pan 
rolnictwem. Wiem, że ten temat zna 
Pan od dziecka...
- Tak. To prawda, urodziłem się na wsi 
i mam korzenie typowo rolnicze. Znam 
też trudy i wyzwania pracy w gospo-
darstwie rolnym. Moi rodzice prowa-
dzili bowiem wielkoobszarowe wyso-
kospecjalistyczne gospodarstwo tuczu 
trzody chlewnej, owiec i gęsi. A ja i moi 
dwaj starsi bracia musieliśmy niemal we 
wszystkim pomagać. Tacie pomagałem 
w poławianiu ryb, a mamie w sprzątaniu 
i gotowaniu. Starsi bracia  nazywali mnie 
nawet „małą gosposią”.
Teraz ogromnie szanuję rolników i go-
spodarzy wiejskich. Tak wychowali mnie 
rodzice i tak ukształtowała mnie wieś. 
Oczywiście praca na roli oprócz trudów 
przynosi także wiele satysfakcji.
Właśnie ze względu na korzenie wybra-
łem i ukończyłem pięcioletnie technikum 
hodowlane w Zespole Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Bolesławowie. 

Ma Pan na koncie także sukcesy 
jako nauczyciel i trener...
-Tak. Od dziecka uprawiałem sport 
i właśnie dlatego studiowałem  na Aka-
demii Wychowania Fizycznego i Sportu 
Po studiach rozpocząłem pracę jako na-
uczyciel w szkole w Grabowie, gdzie całe 
serce oddałem dzieciom.  Tutaj osiągną-
łem z młodzieżą najwięcej, prowadząc 
wszechstronne usportowienie w wielu 
dyscyplinach. Jako szkoła podstawowa 
zdobyliśmy pierwsze miejsce w woje-
wództwie w punktacji dziewcząt, a moje 
podopieczne były złotymi medalistkami 
województwa. Nawiązałem także współ-
pracę z klubem Bałtyk Gdynia i zosta-
łem trenerem. W Gdyni poznałem żonę, 
mamy dwoje dzieci: Oskar jest uczniem 
liceum sportowego i zawodnikiem 
GKS Wybrzeże, a Nicola jest uczennicą 

Wyrosłem w wiejskim środowisku
Rozmawiamy z Dariuszem Męczykowskim, 
wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego.

pełnię też funkcję wiceprzewodniczące-
go sejmiku.

A co jest dla Pana najważniejsze jeśli 
chodzi o działania samorządowe?
- Ze względu na doświadczenia życiowe, 
wychowanie i wykształcenie w działa-
niach  samorządowych najważniejsze są 
dla mnie takie dziedziny jak rolnictwo, 
sport i edukacja.
Sejmik Województwa Pomorskiego 
przywiązuje do rolnictwa szczególną 
uwagę, zwłaszcza w ostatnim czasie. 
Rozwój obszarów wiejskich i inwesty-
cje w rolnictwo to sprawy prioryteto-
we, tym bardziej, że inwestycje te nie są 
marnowane. 

Nowe informacje na temat środków 
unijnych, które trafią do rolników są 
wyjątkowo pozytywne...
- Tak. Nowe aplikacje jeszcze bardziej 
uwzględniają środowisko wiejskie. Cho-
ciaż w nowym rozdaniu mają być także 
szczególnie promowane działania w ra-
mach metropolii, to marszałek Struk za-
dbał o to, żeby proporcje zostały zacho-
wane i środowisko rolnicze nie zostało 
zaniedbane. Ja również składałem inter-
pelacje związane ze środowiskiem wiej-
skim. Warto podkreślić, że powoli kończą 
się fundusze na działania infrastruktu-
ralne  a nowe rozdanie środków ma po-
zwolić na działania związane z przetwór-
stwem i zwiększaniem konkurencyjności 
lokalnego rolnictwa. A pod tym kątem 

zdecydowanie mamy się czym chwalić – 
nasze płody rolne stają się coraz bardziej 
atrakcyjne i konkurencyjne. Tutaj trze-
ba także przyznać, że Unia Europejska 
zmierza do zahamowania tego trendu. 
Produkt polski staje się wielką konkuren-
cją – stąd skomplikowane, utrudniające 
rozwój przepisy. 
Pracujemy nad tym, aby powstawało 
więcej małych i średnich przedsiębiorstw 
w branży rolniczej i przemysłowej, mają 
w tym pomóc grupy producenckie, biu-
ra ODR, organizacje rolnicze  i aplikacja 
środków przeznaczonych na rozwój ob-
szarów wiejskich. Polska wieś ma być  
nowoczesna i europejska. 
Z moich obserwacji wynika, że zwłasz-
cza rolnicy z Kociewia i Kaszub coraz 
skuteczniej korzystają z programów po-
mocowych. Warto też pochwalić działa-
nia doradców z ODR, którzy pomagają 
tworzyć wnioski i aplikować o pieniądze.
Liczę  na to, że inne rejony kraju pójdą 
w nasze ślady a środki unijne pozwolą 
na jeszcze bardziej skuteczne działania 
w zakresie agroturystyki, rozwoju tu-
rystyki i gastronomii na terenach wiej-
skich.
Na własne oczy obserwuję, że Kociewie 
i Kaszuby są otwarte na promowanie 
swoich produktów bez kompleksów a na 
wsi tworzą się nowe miejsca pracy (poza-
rolnicze). W naszym rejonie widać także 
duży napływ ludzi z miast, którzy osie-
dlają się właśnie na wsi - jest to szczegól-
nie widoczne w powiecie starogardzkim. 
Ludzie widzą bowiem finansowe moż-
liwości godnego życia poza metropolią 
- także dlatego, że maleje u nas bezro-
bocie, bo działają pomocowe programy 
dające możliwości pracy. Jest też duża 
grupa osób, które widzą szanse na wsi, 
nie wyjeżdżają i zaczynają żyć tworząc 
rodziny, co daje wielkie możliwości na 
przyszłość i szanse rozwoju. 

Dziękuję za rozmowę. 

czwartej klasy sportowej w Zespole Szkół 
w Nowej Karczmie, gdzie od 11 lat jestem 
dyrektorem.
Jeśli chodzi o moją działalność samo-
rządową, to zaczynałem od najniższych 

szczebli, w 1998 roku zostałem radnym 
gminy Nowa Karczma. Byłem człon-
kiem zarządu gminy Nowa Karczma, 
potem objąłem mandat radnego Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego, a dzisiaj 

Na własne oczy obserwuję, 
że Kociewie i Kaszuby są 
otwarte na promowanie 
swoich produktów bez 
kompleksów a na wsi 
tworzą się nowe miejsca 
pracy (pozarolnicze).

Agencja Rynku Rolnego zaprasza 
przedsiębiorców branży spożyw-
czej do wzięcia udziału w XVI edy-
cji imprezy targowo-wystawien-
niczej WORLD FOOD UKRAINE 
2014. To wydarzenie odbędzie się  
w dniach 28 – 30 października 
2014 r. w Kijowie  - Udział w tar-
gach WORD FOOD UKRAINA  
będzie wspaniałą okazją do na-
wiązania nowych kontaktów han-
dlowych z kontrahentami z Ukra-
iny, państw Europy Wschodniej, 
a także z innych części świata. 
Podczas poprzedniej edycji wy-
stawiło się 204 wystawców z 23 
krajów świata, a wystawy odwie-
dziło 5130 zwiedzających. Nie 
można też zapomnieć, że Ukraina 
to ponad 46 000 mln konsumen-
tów - tłumaczy Iwona Ciechan, 
rzecznik prasowy ARR.
Oferta ARR udziału w targach 
obejmuje m. in  wynajem po-
wierzchni wystawienniczej - 9 
m kw. w ramach stoiska naro-
dowego, wynajem zabudowy 
powierzchni wystawienniczej, 
zharmonizowanej ze stoiskiem 
wspólnym, wpis do katalogu 
targowego, opłatę rejestracyjną, 
tłumaczenie konsekutywne na 
stoisku, transport i spedycję eks-
ponatów wraz 
z ubezpieczeniem i odprawą 
celną, transport na trasie lotni-
sko – hotel – lotnisko, transport 
na trasie hotel-targi-hotel. Cena 
pakietu brutto wynosi około 45 
tys. złotych brutto. 
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Organizatorem wystawy był Polski 
Związek Hodowców i Producentów 
Bydła Mięsnego, który współpracował 
z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego w Poznaniu, który 
tworząc pierwszą, ogólnopolską im-
prezę tego typu – poświęconą wyłącz-
nie rasom mięsnym, chciał w ten spo-
sób również uczcić obchody 20-lecia 
swojej działalności.
Zwiedzający wystawę mieli okazję zo-
baczyć przedstawicieli takich ras jak: 

Wystawa Bydła Mięsnego
112 zwierząt ras mięsnych, pochodzących z 28 stad zaprezentowano 
podczas I Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego. To wydarzenie zorganizowano 
w ostatni weekend sierpnia na terenie Centrum Wystawowo  
– Szkoleniowego w miejscowości Sielinko (województwo wielkopolskie).

– Premierowa edycja 

Angus czarny i czerwony, Belgijska 
Biało-Błękitna, Blonde d’aquitaine, 
Charolaise, Galloway, Hereford, Hi-
ghland, czy też Limousine. Spośród 
wszystkich zaprezentowanych zwie-
rząt wyłoniono czempiony, wiceczem-
piony oraz superczempiona wystawy. 
Tytuł superczempiona otrzymała kro-
wa z cielęciem rasy Limousine z ho-
dowli AGRO PROVIMI Sp. z o.o., 
natomiast krowa z cielęciem rasy Cha-
rolaise należąca do pomorskiego ho-
dowcy - pana Jerzego Bałachowskiego 
z miejscowości Wysin zdobyła tytuł 
czempiona.
W trakcie wystawy 14 hodowców zo-
stało odznaczonych przez wicemini-
stra rolnictwa Zofię Szalczyk odzna-
kami honorowymi „Zasłużony dla 
rolnictwa”, miała także miejsce degu-
stacja mięsa wołowego. Organizatorzy 
przygotowali również seminarium  
dla hodowców i wystawców z zakre-
su hodowli bydła ras mięsnych, które 
przeprowadził prof. Lech Nawrocki 
Politechniki Opolskiej. 
W wielkopolskiej wystawie uczest-
niczyli również hodowcy z Pomo-
rza, pojawił się tam także Aleksander 
Mach – Dyrektor PODR w Gdańsku 
i przedstawiciele Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Hodowców Bydła Ras Mię-
snych. 
(GB)

(Wystawa była miejscem nawiązywania kontaktów pomiędzy 
hodowcami, producentami i rolnikamiFo
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Aż 112 zwierząt ras mięsnych zaprezentowano podczas  
I Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego
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Wnioski przyjmowane są od osób, 
które spełniły dwa warunki. Po 
pierwsze ubiegały się o wsparcie na 
„Modernizację gospodarstw rolnych” 
w czasie naborów prowadzonych 
przez ARiMR w 2011, 2012 i 2013 

roku i wówczas nie dostały pomocy 
z powodu braku środków. Po drugie 
natomiast, nie otrzymały bądź nie 
otrzymały z ARiMR do 4 września 
2014 roku informacji o odmowie 
przyznania im pomocy finansowej 

Większe pieniądze na modernizację  produkcji rolnej
Rolnicy będą mogłi zmodernizować lub wyposażyć budynki do 
produkcji rolniczej - chlewnie, czy obory, a także kupić nowy 
sprzęt do gospodarstwa. Pozwoli na to większa pomoc finanso-
wa dla wnioskodawców działania „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” w oddziałach  regionalnych lub biurach powiatowych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

z tego działania. Żadnych aktualiza-
cji wniosków o przyznanie pomocy 
z tego działania nie muszą natomiast 
dokonywać osoby, które mieszczą się 
w limitach dostępnych środków, czyli 
znajdują w „zielonej” części ostatnich 
list określających kolejność przyzna-
wania pomocy w wymienionych wy-
żej naborach.
- Możliwość przyznanie pomocy fi-
nansowej większej liczbie wniosko-
dawców ubiegających się o wsparcie 
z działania „Modernizacja gospo-

w których głównym kierunkiem pro-
dukcji jest produkcja trzody chlew-
nej.
Punkty za kryterium środowiskowe 
przyznawane będą w zależności od 
udziału wnioskowanej kwoty pomo-
cy na poprawę ochrony środowiska 
naturalnego w całości wnioskowanej 
kwoty pomocy - w przypadku opera-
cji, której realizacja ma na celu po-
prawę warunków ochrony środowi-
ska naturalnego (do wnioskowanej 
kwoty pomocy na poprawę ochrony 
środowiska naturalnego nie wlicza 
się wnioskowanej kwoty pomocy np. 
na zakup ciągnika rolniczego). 
(GB)

darstw rolnych” wynika z przesu-
nięcia dodatkowych 200 mln euro, 
na które zgodę wyraziła Komisja 
Europejska. To z kolei pozwoliło na 
dokonanie przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego no-
welizacji rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy z tego działa-
nia - tłumaczy Andrzej Gross, prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa
Oprócz dotychczasowych kryteriów 

związanych z wielkością ekonomicz-
ną gospodarstwa, wpływem realizo-
wanej operacji na wzrost wartości 
dodanej brutto w gospodarstwie 
oraz wspólnym ubieganiem się 
o przyznanie pomocy zostały wpro-
wadzono nowe kryteria, które będą  
preferowały projekty: przyczyniają-
ce się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego,zawierające inwestycje 
związane z utrzymaniem lub zwięk-
szeniem trwałych użytków zielonych 
i realizowane w gospodarstwach, 
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Nad konstrukcją płu-
ga firma pracowała 
aż  dwa lata. Stworzyła 
narzędzie o 19 rozwią-
zaniach  zastrzeżonych 
patentami. Cayron 200 
produkowany będzie 
z pięcioma i sześcioma 
korpusami. 
Moc ciągnika do 240 KM. Ramę Cayrona stanowi kon-
strukcja skręcana o przekroju 200 x 120 mm. Pług jest 
wyposażony w regulację bezstopniową szerokości orki. 
Zakres szerokości roboczej wynosi od 30 do 55 cm. Od-
stęp pomiędzy poszczególnymi korpusami wynosi 100 
cm, a prześwit 83 cm. System obrotu ramy oparty został 
na sworzniu o 130-milimetrowej średnicy Pług wyposa-
żono również w hydrauliczny mechanizm regulacji sze-
rokości orki pierwszego korpusu, a także automatyczne 
ustawiania punktu ciągu. Korpusy są zabezpieczone 
śrubami zrywalnymi. Koło podporowe służy także jako 
element transportowy. Do seryjnej produkcji narzędzie 
ma wejść w 2015 r. 

Zielony Cayron Amazone 
Firma Amazone, kontynuując tradycję 150-letniej fabryki 
Rudolfa Sacka, a później fabryki koncernu w Lipsku, 
wprowadza do działu uprawowego kolejne narzędzie.  
To pług obracalny Cayron 200. 

„MANITOU potęguje korzyści, gwa-
rantując najwyższy poziom wydajno-
ści, bezpieczeństwa i redukcji kosztów 
pracy maszyn.” Wokół tego przesłania 
zbudowane jest tegoroczne stoisko 
Grupy Manitou na Targach Agro-
show (nr E244).
W sierpniowym wydaniu Expressu 
Rolniczego prezentowaliśmy działal-
ność Manitou w zakresie redukcji kosz-
tów zużycia paliwa. Tu Grupa Manitou 
wprowadziła do nowych i starszych 
modeli ładowarek teleskopowych pro-
ste silniki Stage 3B bez filtra cząstek 
stałych (DPF) i ADDBLUE. Z nowymi 
silnikami osiągnięto od 16 proc. do 20 

Manitou zaprezentuje ładowarki na Agroshow
Podczas Agroshow 2014 Grupa Manitou zaprezentuje 
korzyści, jakie niosą ze sobą nowe i dotychczasowe modele 
ładowarek teleskopowych dla rolnictwa.

tralnie względem osi maszyny i środka 
ciężkości ładunku na łyżce, co gwa-
rantuje stabilną pracę i minimalizuje 
niebezpieczeństwo wywrotu maszyny. 
MANITOU oferuje również wysoki 
prześwit pod maszyną z jednoczesnym 
obniżeniem środka ciężkości maszyny, 
co zapewnia stabilność pracy na prze-
chyłach.
Na wydajność MANITOU, które ofe-
ruje największe na rynku siły uciągu 
na kołach, wpływają między innymi 
wydajne pompy hydrauliczne o zmien-
nym wydatku 150 – 180 l/min. Norma 
bezpieczeństwa EN 15000 stosowana 
w maszynach MANITOU (odpowie-
dzialna za zabezpieczenie maszyny 
przed przechyłami) spowalnia wyłącz-
nie ruchy pogarszające stabilność, a nie 
wszystkie, dzięki czemu można konty-
nuować pracę bez przerw.  

proc. oszczędności zużycia paliwa w za-
leżności od modelu MANITOU. Taka 
redukcja zużycia paliwa to oszczędność 
do 3 tys. PLN przy tylko 500 mtg. pracy 
ładowarki rocznie.
Bezpieczeństwo to zdecydowanie 
standard w maszynach MANITOU. 
Główny siłownik ułożony jest tu cen-
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Łebski Dzień Rybaka to ukłon w stronę 
rybaków za ich ciężką pracę a niewątpli-
wie najbardziej oczekiwaną atrakcją tego 
wydarzenia była degustacja smakołyków 
rybnych przygotowanych przez człon-
kinie Uniwersytetu III Wieku w Łebie 
oraz Restaurację TUKA. Swoją obecno-
ścią zaszczycił uczestników Neptun Król 
Mórz i Oceanów. Agencja Artystyczna 
PRZYGODA przygotowała program 
animacyjny prosto z dna oceanu. Nie 
zabrakło konkursów z nagrodami dla 
dzieci oraz dla starszej młodzieży.
Niezwykle ciekawa była prelekcja praw-
dziwego rybaka z dziada pradziada 
pochodzącego z Jantaru pana Zbyszka 
Pyry, który w bardzo interesujący spo-
sób opowiedział o pracy rybaka, zapre-
zentował różne gatunki ryb, a przede 
wszystkim zaprezentował wiele rybac-
kich ciekawostek i anegdot ze swojej 
pracy na morzu.
Emocjonującym i widowiskowym punk-
tem programu był także wielobój załóg 
rybackich. Chociaż w konkurencjach 
uczestniczyła mniejsza liczba załóg niż 
rok temu, to walka była zaciekła. Włą-
czono do niej także po raz pierwszy pu-
bliczność.

Dzień uwieńczył koncert szantowego 
zespołu z Bydgoszczy WŁASNY PORT 
- żeglarska pieśń w energetycznym wy-
daniu. Wystąpiła grupa AFTER, czyli 
fragment łebskiego zespołu ZOL.  
(GB)

Łeba doceniła rybaków
Już po raz trzeci w Łebie zorganizowano Dzień Rybaka. Podczas tej imprezy świętowali nie 
tylko rybacy oraz ich rodziny, ale także sympatycy rybackiej atmosfery.
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Łebski Dzień Rybaka to ukłon w stronę rybaków za ich ciężką pracę

Niezwykle ciekawa była 
prelekcja prawdziwego 
rybaka z dziada pradziada 
pochodzącego z Jantaru 
pana Zbyszka Pyry
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Ciągle wzrastające zainteresowanie 
nauką języka obcego jest wyraźnie 
widoczne wśród młodzieży zamiesz-
kującej obszary wiejskie. To właśnie ta 
grupa – ze wsi i małych miast – stano-
wiła większość uczniów (ponad 52 %),  
którzy na tegorocznym egzaminie gim-
nazjalnym zdecydowali się zdawać ję-
zyk angielski. Młodzi mają także świa-
domość, że wiedzę zdobytą w szkole, 
warto uzupełniać i rozszerzać, dlatego 
też coraz chętniej korzystają z dodat-
kowych form kształcenia. Widać to 
m. in. na przykładzie rosnącego zain-
teresowania programem „Youngster”, 
w ramach którego uczniowie III klas 
szkół gimnazjalnych uczęszczają  na 
dodatkowe zajęcia z języka angielskie-
go. We wrześniu br. rozpoczęła się już 
VIII edycja programu, w której udział 
bierze blisko 5400 uczniów i 320 na-
uczycieli. 
- Od kilku lat przyglądamy się wyni-
kom, jakie na egzaminie gimnazjal-
nym uzyskuje młodzież z terenów 
wiejskich. W przypadku języka angiel-
skiego dysproporcje pomiędzy nimi 
a ich rówieśnikami z dużych miast są 
nadal znaczące. W praktyce oznacza 
to, że mają oni utrudniony dostęp do 
szkół ponadgimnazjalnych – mówi 
Agnieszka Żeglińska z Fundacji Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 
– Gorsze wyniki na egzaminie mają 
swoje źródło zarówno w ograniczo-
nym dostępie do szkół językowych, 
problemach z dojazdem na zajęcia 
dodatkowe, czy rzadszym kontaktem 

Polska wieś nauczy 
się angielskiego
Blisko 5400 gimnazjalistów pochodzących z terenów wiejskich z całej Polski weźmie udział 
w programie Youngster. Ten realizowany przez  Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
program pozwoli wiejskiej młodzieży nauczyć się języka angielskiego. 
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z językiem w praktyce. Realizując pro-
gram Youngster, chcemy dać młodym 
osobom pochodzącym ze wsi szansę 
na lepszy start w dorosłe życie – do-
daje.
Zajęcia prowadzone w ramach progra-
mu „Youngster” są rozszerzeniem pro-
gramu realizowanego w szkole. Lek-
cje odbywają się w podziale na małe 
grupy, które odpowiadają poziomowi 

znajomości języka przez uczniów. To, 
co wyróżnia program, to ukierunko-
wanie nauki na pobudzanie wewnętrz-
nej motywacji ucznia – mimo braku 
klasówek i ocen, uczniowie osiągają 
świetne efekty. Służy temu również 
system nagradzania, w którym pod 
uwagę brany jest przede wszystkim 
przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki 
końcowego testu. 

Lekcje odbywają 
się w podziale na 

małe grupy, które 
odpowiadają 

poziomowi zna-
jomości języka 
przez uczniów. 

To, co wyróżnia 
program, to 

ukierunkowanie 
nauki na pobu-

dzanie wewnętrz-
nej motywacji 
ucznia – mimo 

braku klasówek 
i ocen, uczniowie 
osiągają świetne 

efekty.
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Ciągniki i maszyny rolnicze marki Ursus zaprezento-
wano na węgierskich targach FarmerExpo. 
Podczas tego wydarzenia maszyny Ursusa pokazy-
wano na stoisku autoryzowanego dealera -  firmy 
Agro-Boma Mezogep Kft. Stoisko cieszyło się dużym 
zainteresowaniem i było tłumnie odwiedzane przez 
osoby zainteresowane produktami marki.
Wystawę maszyn rolniczych FarmerExpo zorgani-
zowano pod koniec sierpnia  w miejscowości De-
brecen na Węgrzech i była to już 23 z kolei edycja 
tej imprezy. 
Targom towarzyszyła IX Branżowa Wystawa Owoco-
wo-Warzywna HORTICO. Jest to jedyne samodzielne 
forum dla producentów owoców i warzyw oraz ich 
organizacji na Węgrzech. Podczas targów oprócz 
prezentacji maszyn i urządzeń dla branży rolniczych 
organizowano także spotkania B2B.  (GB)

Produkty Ursusa 
na węgierskich targach
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Co ciekawe, ceny odchylały się maksy-
malnie o 1 proc. od przeciętnego pozio-
mu cen. Sytuacja na rynku indorów wy-
daje się być o wiele bardziej stabilna niż 
w przypadku rynku kurcząt brojlerów, 
czy wieprzowiny - informują analitycy 
BGŻ.
W porównaniu z kurczętami, żywiec 
indorów jest obecnie o 53 proc. droższy. 
Jest to niższy poziom, niż obserwowany 
średnio w I poł. br., 58 proc. W relacji 
z cenami wieprzowiny, za żywiec in-
dorów trzeba obecnie zapłacić 17 proc. 
więcej, czyli tyle samo ile przeciętnie 
w I poł. br.
Warto również zauważyć, że w ska-
li roku ceny żywca indorów obniżyły 
się. Jak podaje MRiRW ceny w moni-
torowanych zakładach osiągnęły prze-
ciętnie poziom 6,00 zł/kg i były tym 

samym prawie o 6 proc. (0,36 zł/kg) 
niższe w skali roku. Ceny pasz, główny 
komponent kosztów, także wykazywa-

ły tendencje malejące. Według danych 
MRiRW w lipcu ukształtowały się prze-
ciętnie na poziomie 1451 zł/t mieszanki 
pełnoporcjowej grower/finisher i były 
tym samym o 118zł/t (8 proc.) niższe niż 
przed rokiem.
Takie zmiany były dosyć korzystne dla 
producentów indorów, relacja cen zbytu 
do cen pasz była w lipcu br. na poziomie 

Stabilne ceny indorów
Ceny indorów od początku czerwca do końca sierpnia br. 
utrzymywały się na stabilnym poziomie, średnio 5,98 zł/kg. 

4,05, wobec 3,88 rok wcześniej. Oznacza 
to że w lipcu br. za kg żywca indorów 
można było kupić 4,05 kg paszy grower/
finisher.
- W kolejnych tygodniach sezonowe 
wzrosty cen żywca będą najprawdopo-
dobniej hamowane stosunkowo wysoką 
liczbą wstawień - prognozują analitycy 
BGŻ.
Dane GUS za maj i czerwiec wskazują na 
24-procentowy wzrost wstawień w skali 
roku. Przy ok. 4-miesięcznym okresie tu-
czu te zwierzęta powinny trafić na rynek 
na przełomie września, października. 
Z kolei dane GUS wskazują na spadki 
liczby wstawień do poziomu 2,63 mln 
szt. w lipcu. Był to 13-procentowy spa-
dek cen w skali roku. W kolejnych mie-
siącach ceny pasz powinny utrzymać 
się na obecnym poziomie, bądź wręcz 
nieznacznie obniżyć się. Wydaje się za-
tem, że ceny żywca będą dosyć stabilne, 
a niewielkie wzrosty mogą być zauwa-
żalne pod koniec października. 

W kolejnych miesiącach 
ceny pasz powinny 
utrzymać się na obecnym 
poziomie, bądź wręcz 
nieznacznie obniżyć się.
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Średnio w minionym miesiącu w skupie 
do konsumpcji bezpośredniej zanoto-
wały 45 proc. obniżkę w relacji rocznej 
kształtując się na poziomie 0,68 zł/kg 
(spadek o 7,2 proc. w stosunku do sierp-
nia 2012 roku).
Podobna skala obniżek cenowych ob-
serwowana była na rynkach hurtowych. 
Według danych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sierpniu br. ceny ofe-
rowane za to warzywo na największych 
rynkach w kraju wahały się średnio od 
0,82 do 1,17 zł/kg i były o 30-35 proc. 
niższe niż w roku poprzednim.
Na sytuację cenową na polskim rynku 

Ceny cebuli pikują w dół
Ceny większości warzyw na krajowym rynku w sierpniu 2014 roku utrzymywały się na niższym 
poziomie niż w roku poprzednim. Znaczącym spadkiem charakteryzowały się między innymi 
ceny cebuli – informują analitycy BGŻ.

ne spadki także w zachodnich krajach 
Wspólnoty. W wyniku zwiększonej po-
daży w Niemczech (za AMI Informiert) 
ceny tego warzywa pod koniec sierpnia 
br. były o 64 proc. niższe niż w roku po-
przednim, a także o 9 proc. niższe niż dwa 
lata wcześniej, kształtując się na pozio-
mie 10,5 euro/100 kg (ceny producenta). 
Mniejsza skala spadków obserwowana 
była w Wielkiej Brytanii. Kilogram cebuli 
w hurcie (dane Department Of Environ-
ment, Food And Rural Affairs) średnio 
w sierpniu br. kosztował tam 0,29 GPB/
kg tj. o 29 proc. mniej niż w analogicz-
nym okresie niż przed rokiem.  (GB)

w ostatnich tygodniach, oprócz wzrostu 
podaży warzyw w kraju, wpływ miała 
również sytuacja na rynkach zagranicz-
nych. Ceny cebuli odnotowały znacz-
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Konkurs organizowano w dwóch ka-
tegoriach: “ekologia-środowisko” oraz 
“ekologiczne gospodarstwo towarowe”, 
w dwóch etapach: wojewódzkim i kra-
jowym. Etap wojewódzki został zor-
ganizowany przez Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku we 
współpracy z Sekretariatem Regional-
nym Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich dla Województwa Pomorskiego. 
Organizatorem etapu krajowego było 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie.
Celem konkursu jest zarówno popu-
laryzacja rolnictwa ekologicznego jak 
i rozpowszechnianie wiedzy z tego za-
kresu. Ponadto nagrodzenie wysiłków 
i starań gospodarzy dochowujących 
wszystkich wymogów rolnośrodowi-
skowych niezbędnych dla uzyskania 
certyfikatu rolnictwa ekologicznego.
Łącznie do konkursu zgłoszono 22 go-
spodarstwa.
Finał krajowego etapu konkursu na 
najlepsze gospodarstwo ekologiczne 
2014 odbędzie się 3 października 2014  
roku podczas Targów Natura Food 
w Łodzi. 

Nagrodzono gospodarstwa 
ekologiczne

Rozstrzygnięto wojewódzki konkurs na najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne. Jego celem była zarówno 
popularyzacja rolnictwa ekologicznego 
jak i rozpowszechnianie wiedzy z tego zakresu.

W kategorii 
“Ekologiczne 
gospodarstwo 
towarowe” wygrało 
gospodarstwo 
agroturystyczne 
Eko-Barć (na 
zdjęciu) Marka 
i Krzysztofa Patalas 
z miejscowości 
Biernatka

Kategoria – Ekologiczne gospodarstwo towarowe
I miejsce – Marek i Krzysztof Patalas, Biernatka, gmina Czarne, pow. człuchowski
II miejsce – Bartłomiej Olszewski, Czarna Huta, gmina Przodkowo, pow. kartuski
III miejsce – Andrzej i Teresa Konkol, Kosy, gmina .Kartuzy, pow. kartuski, miejscowość położona  
na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
Kategoria – Ekologia - środowisko
I miejsce – Dariusz Wabik, Witanowo, gmina. Kołczygłowy, pow. bytowski
II miejsce –  Eugeniusz Obrębski, Biernatka, gmina Czarne, pow. człuchowski
III miejsce – Antoni Szurlej, Widno, gmina Brusy, pow. chojnicki
Wyróżnienia
Kategoria – ekologiczne gospodarstwo towarowe
Magdalena Fernandes, Borowina, ul. Sportowa 4, gmina Przywidz, pow. gdański
Kategoria – ekologia – środowisko
Alicja Jamróz, Stobiec 23, gmina Stegna, pow. nowodworski, miejscowość położona na obszarze Żuław Wiślanych
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W całym I półroczu br. podaż surow-
ca o 5,1 proc. przekroczyła ubiegło-
roczny poziom, sięgając 74,8 mln ton. 

Skup mleka w UE
tendencje wzrostowe 
wyhamowują

Spadki cen skupu 
utrzymujące się w Unii 
Europejskiej od początku 
bieżącego roku, powoli 
przekładają się na 
wyhamowanie wzrostowych 
tendencji w produkcji 
mleka. Według najnowszych 
danych Komisji Europejskiej 
w czerwcu br. skup mleka we 
Wspólnocie był wyższy o 4,3 
proc. w porównaniu do 2013 
roku i wyniósł 12,6 mln ton  
– informują analitycy BGŻ.

Wzrosty odnotowano praktycznie 
w każdym kraju UE, poza Hiszpanią, 
Grecją i Republiką Czeską. Wśród 
liczących się producentów mleka, 
największy przyrost skupu wystąpił 
w Wielkiej Brytanii (w I połowie br. 
o ponad 10 proc. w relacji rocznej do 
7,6 mln t), Polsce (o 7,6 proc. r/r do 
5,3 mln t) oraz we Francji (o 6,2 proc. 
do 13,2 mln t).
W analizowanym okresie wzrosła 
więc produkcja praktycznie wszyst-
kich przetworów mleczarskich. Naj-
większe zmiany zaobserwować moż-
na było w przypadku pełnego mleka 
w proszku (PMP), którego wytwo-
rzono o 16,7 proc. więcej niż w 2013 
roku (łącznie 318,6 tys. t). Było to 
możliwe dzięki dynamicznie rosną-
cemu popytowi importowemu na ten 
produkt. W analizowanym czasie eks-
port PMP z UE-28 do krajów trzecich 

sięgnął 215,6 tys. t, tj. był o 19 proc. 
wyższy w porównaniu do analogicz-
nego okresu przed rokiem, w tym 
w odniesieniu do Algierii wzrósł po-
nad 3-krotnie do 50,5 tys. t.
W I półroczu br. unijne mleczarnie 
istotnie zwiększyły także produkcję 
mleka odtłuszczonego w proszku 
(OMP) - o prawie 10 proc. w rela-
cji rocznej do 613,7 tys. t. Również 
w tym przypadku zmiany były napę-
dzane eksportem, który wzrósł o 62 
proc. w relacji rocznej do 328,8 tys. 
t. Czołowym odbiorcą unijnego OMP 
(podobnie jak PMP) była Algieria, 
z 24-procentowym udziałem w cał-
kowitym eksporcie tego produktu. 
Kraj ten zaimportował 79,9 tys. t od-
tłuszczonego mleka w proszku z UE, 
ponad 2-krotnie więcej niż rok temu. 
Na drugim miejscu znalazły się Chiny 
(podobnie zresztą jak w 2013 roku), 
z prawie 12-procentowym udziałem.
W analizowanym okresie wzrósł także 
wywóz masła - o 25 proc. wobec 2013 
roku, do 62,5 tys. t. Pomimo tego jed-
nak, jego produkcja była dość stabil-
na (wzrost o 3 proc. r/r) i w I połowie 
roku wyniosła 1020,6 tys. t.
Na poziomie z ubiegłego roku - 1218,2 
tys. t - ukształtowała się również pro-
dukcja serów, przy spadku eksportu 
o 1 proc. w relacji rocznej do 383,2 
tys. t. Zważywszy, że podstawowym 
rynkiem zbytu dla unijnego sera jest 
Rosja, z prawie 30-procentowym 
udziałem w eksporcie tego produktu 
na rynki trzecie, II połowa roku nie-
wątpliwie przeniesie dalszy spadek 
sprzedaży zagranicznej serów, a tym 
samym jego produkcji. Rosnąć praw-
dopodobnie będzie natomiast prze-
twórstwo mleka na masło oraz mleko 
w proszku.
-Po spadkach notowanych w I pół-
roczu br., zwiększyć może się także 
produkcja mleka płynnego oraz pro-
duktów acidofilnych (np. Jogurtów) 
-prognozują analityc BGŻ.  (GB)

W całym I półroczu br. podaż surowca o 5,1 proc. przekroczyła ubiegłorocz-
ny poziom, sięgając 74,8 mln ton
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Nietypowe żniwa

Tegoroczne żniwa zaczęły się wcześniej niż za-
zwyczaj, bo z dwutygodniowym wyprzedzeniem, 
a także zakończyły nietypowo, najpierw na półno-
cy kraju, kiedy to południe dotychczas kończyło 
pierwsze – poinformowała firma Cedrob Pasze. 

Przedstawiciele tej firmy tłumaczą spóźnienie tego re-
jonu Polski  nawracającymi opadami deszczu oraz burz, 
które uniemożliwiły sprawny zbiór plonów.
- Nawałnice pogarszają również jakość ziarna w kło-
sach. Plony były wysokie - z hektara zebrano średnio 
55 kwintali ziarna pszenicy ozimej i prawie 50 kwintali 
jarej. Chociaż zdarzały się przypadki, że rolnicy uzyskali 
po 80 kwintali z hektara - oceniają przedstawiciele 
firmy.
Czerwiec obfitował w deszcze, które były korzystne dla 
zbóż, natomiast lipcowa aura uboga w opady, pozwoli-
ła na sprawne przeprowadzenie żniw.
Według obserwacji Cedrob Pasze w kraju notuje  się 
bardzo duże zróżnicowanie w odniesieniu do jakości 
oferowanego ziarna. Na obecną chwilę głównym 
problemem jest niska zawartość białka i glutenu, która 
waha się w przedziale 10-12 proc. Ziarno z reguły trzy-
ma parametry w odniesieniu do gęstości, wilgotności 
oraz w mniejszym stopniu liczby opadania.
Podczas tegorocznych żniw firma Cedrob Pasze zakupi-
ła 50 tysięcy ton pszenicy oraz 10 tysięcy ton pszenżyta. 
Ilość ta spowoduje, że na bieżąco będzie dokupowane 
co miesiąc kolejne 15 tysięcy ton. Wytwórnie w Gumo-
wie i Raciążu zaopatrzyły się również w ok. 2 tysiące ton 
jęczmienia i żyta. Poczyniony zakup wystarczy do przy-
szłych żniw. Cedrob Pasze zaopatrzył się we wszystkie 
rodzaje zbóż niezbędne do produkcji pasz.
Zamierza nabyć 60 tysięcy ton kukurydzy mokrej. Do 
tej pory zakupiono już 40 tysięcy ton.
Nabędzie ogółem 200 tysięcy ton kukurydzy. Zakupio-
ny towar wystarczy na obecny sezon. W następnym 
sezonie będą już funkcjonować trzy wytwórnie. Do 
istniejących w Gumowie i Raciążu dołączy najnowsza 
i równie nowoczesna, która znajdować się będzie w Ry-
pinie. Zakup zbóż i kukurydzy znacząco więc wzrośnie. 

 (GB)

PKP Intercity i Wars kontynuują działania mające na celu pro-
mowanie polskich produktów spożywczych. Tym razem prze-
woźnik poczęstuje pasażerów jabłkami z rodzimych sadów 
– w pociągach Express InterCity rozda 280 tys. owoców, co sta-
nowi około 40 ton. W ramach akcji przewoźnik chce promować 
zdrowe przekąski, doskonale sprawdzające się np. w podróży.
-Jabłka to wciąż niedocenione owoce. Korzystnie wpływają na 
proces trawienia i są niskokaloryczne. Ponadto ze względu na 
dużą zawartość błonnika hamują apetyt, a spożycie 1-2 owoców 
dziennie zmniejsza o kilka procent ryzyko zawału serca oraz 
pozytywnie wpływa na podwyższenie dobrego cholesterolu 
oraz redukcję złego – podkreśla dietetyk, Anna Jelonek. - Jabłka 
zawierają wiele witamin m.in. A, C, E i witaminy z gr. B oraz 
składniki mineralne.
Akcja promująca polskie owoce rozpoczęła się 9 września i po-
trwa do wyczerpania zapasów. Jabłka będą rozdawać stewardzi 
Wars. -Cieszymy się, że nasi klienci będą mogli spróbować tych 
smacznych i zdrowych owoców. Mamy nadzieję, że akcja wspie-
rająca polskich sadowników spotka się z ciepłym przyjęciem 
wśród pasażerów - mówi Paweł Dudek, prezes zarządu Wars. 
Zależy nam na tym, aby akcja dotarła do szerokiej grupy odbior-
ców – dodaje.  (GB)

Przewoźnik promuje polskie 
produkty spożywcze
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Według Sparksa, tegoroczne 
zbiory rzepaku w Polsce były 
większe niż szacuje GUS i prze-
kroczyły 3 mln t. W stosunku 
do produkcji ubiegłorocznej 
były nieznacznie niższe (o 1 
proc.) - informują analitycy 
BGŻ. 
W ciągu dwóch pierwszych 
miesięcy bieżącego sezonu 
2014/15 - tj. w lipcu i sierpniu 
br. - eksport rzepaku z kraju 
drogą morską był bardzo wy-
soki i wyniósł łącznie blisko 
146 tys. t (w lipcu wysłano za 
granicę 48 tys. t , a w sierpniu 98 tys. t). Dla porównania, 
w analogicznych miesiącach w sezonie poprzednim eksport 
rzepaku drogą morską sięgnął 51 tys. t. 
Sparks oczekuje, że w całym sezonie 2014/15 eksport rze-
paku z Polski wyniesie 600 tys. t wobec 705 tys. t w sezonie 
poprzednim. Jeśli ta prognoza się sprawdzi, będzie to drugi 
najwyższy wynik w historii. Natomiast import, wg Sparksa, 
może wynieść 140 tys. t wobec 195 tys. t w ubiegłym sezonie 
(import na poziomie 140 tys. t byłby najniższy od 6 sezo-
nów).  (GB)

Wysoki eksport rzepaku
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W 2014 roku po raz ostatni obowią-
zują stare zasady  przyznawania  płat-
ności  bezpośrednich. W ramach re-
formy Wspólnej Polityki Rolnej Unia 
Europejska  modyfikowała system 
płatności bezpośrednich przyznawa-
nych  rolnikom z państw UE. Oprócz 
rozwiązań obligatoryjne dla wszyst-
kich krajów wspólnoty będą obowią-
zywały także te opracowywane we 
własnym zakresie przez poszczególne 
państwa członkowskie. 
Autorskim rozwiązaniem opracow-
nym przez Polskę jest wprowadzenie 
dodatkowej płatności tzw. płatności 
redystrybucyjnej. Ten projekt przy-
gotowało Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu 
ogólnopolskich konsultacji społecz-
nych. Projekt, przygotowany przez 
resort rolnictwa, promuje wsparcie 
aktywnych rolników i rozwój małych 
oraz średnich gospodarstw. Dopłaty 
mają im pomóc w tym, żeby stały się 
gospodarstwami towarowymi, pro-
dukującymi nie tylko na własne po-
trzeby. 
- Chodzi o to, żeby dzięki dopłatom 
większa niż do tej pory liczba gospo-
darstw  włączyła się w produkcję żyw-
ności dostarczanej do handlu. Aby 
osiągnąć ten cel nasz kraj zabiegał 
z sukcesem o przesuniecie 25 % środ-
ków (2,34 mld euro) z II filara Wspól-
nej Polityki Rolnej (czyli z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020) na dopłaty bezpośred-
nie, czyli do I filara Wspólnej Poli-
tyki Rolnej. W ten sposób pierwotna 
kwota przeznaczona na te płatności 
zwiększy się w całej perspektywie fi-
nansowej 2014 - 2020 do 23,49 mld 

Dopłaty po nowemu
Wsparcie aktywnych rolników i rozwój małych oraz średnich gospodarstw - to niektóre zmiany 
w zasadach przyznawania rolnikom płatności bezpośrednich z UE w 2015 roku.

euro. W większości te środki zostaną 
skierowane na wzmocnienie  ma-
łych i średnich gospodarstw i rozwój 
w nich produkcji żywności - tłuma-
czą pomysłodawcy zmian.
Dodatkowo większe niż inni dopła-
ty będą też dostawać młodzi rolnicy. 
Nowością ma być uzależnienie otrzy-
mywania części dopłat od przestrze-
gania przez rolników wymogów dba-
nia o środowisko naturalne. Innym 
novum jest planowane ograniczone 
wsparcie w postaci dopłat dla naj-
większych gospodarstw, które powin-
ny sobie „dawać radę”.  

Płatności w ramach wsparcia bezpo-
średniego od 2015 roku będą składały 
się z większej liczby elementów niż do 
tej pory i rolnicy będą mogli ubiegać 
się o następujące dopłaty:
- jednolitą płatność obszarową (JPO),  

- 44,7 % całej koperty finansowej;
- płatności z tytułu zazieleniania,   

- 30 % całej koperty finansowej;
- płatności dla młodych rolników  

- 2 % całej koperty finansowej;
- płatności związane z produkcją  

- 15 % całej koperty finansowej, 
w tym 2 % na dopłaty do uprawy 
roślin wysokobiałkowych;

- płatność dodatkową (tzw. płatność 
redystrybucyjna) - 8,3 % całej koper-
ty finansowej;

- przejściowe wsparcie krajowe (płat-
ność do tytoniu niezwiązana z pro-
dukcją).

Nie zmienią się zasady przyznawania 
wsparcia w ramach Jednolitej Płatno-
ści Obszarowej, ale rolnicy uprawnieni 
do tego wsparcia otrzymają dodatko-
wą płatność (tzw. płatność redystrybu-
cyjną) do każdego uprawianego przez 
nich hektara ziemi mieszczącego się 
w przedziale od 3,01 do 30 ha.
Specjalne rozwiązania w systemie 
płatności bezpośrednich przygotowa-
no dla rolników  gospodarujących  na 
niewielkich areałach. Od 2015 roku 
mają mieć oni możliwość skorzysta-
nia z tzw. uproszczonego systemu 
wsparcia. Wybierając ten system będą 
zwolnieni z kontroli norm i wymogów 
wzajemnej zgodności (Cross Com-
pliance) oraz wypełniania tzw. prak-

tyk  zazielenienia. Nie będą też objęci 
publikowaniem ich nazwisk w wyka-
zach beneficjentów dopłat. 
Nowością są płatności młodych rolni-
ków. To dodatkowe wsparcie  będzie 
przysługiwało maksymalnie przez pięć 
lat, tym gospodarzom którzy nie mają 
więcej niż 40 lat. Okres przysługiwa-
nia tej płatności będzie pomniejszony 
o różnicę pomiędzy datą rozpoczęcia 

działalności rolniczej, a datą złożenia 
pierwszego wniosku o płatność dla 
młodych rolników. Zatem, jeżeli rolnik 
nie przekroczył 40 lat, rozpoczął dzia-

łalność rolniczą w 2012 rok, a pierw-
szy wniosek o przyznanie płatności 
dla młodych rolników złoży w 2015 
roku, wówczas płatność ta będzie mu 
przysługiwała przez 2 lata. Szacowana 
wysokość takiej dodatkowej płatności 
wyniesie ok. 62 euro/ha i będzie ona 
przyznawana maksymalnie do 50 hek-
tarów.
Na przejściowe wsparcie mogą liczyć 
rolnicy, którzy w 2013 roku otrzymali 
z ARiMR płatność niezwiązaną z pro-
dukcją w sektorze tytoniu. W latach 
2015-2020 na jego realizację prze-
widziano 180 mln euro. Szacowana 
wysokość udzielanego wsparcia wy-
niesie w 2015 roku ok. 4,31 zł za 1kg 
tytoniu odmiany Virginia i ok. 3,01 zł 
za1kg pozostałych odmian. Wysokość 
wsparcia w kolejnych latach będzie 
malała o 5 %.   
System dopłat bezpośrednich bę-
dzie obsługiwała tak jak do tej pory 
ARiMR.  (GB)

Szacowana wysokość 
udzielanego wsparcia wy-
niesie w 2015 roku ok. 4,31 
zł za 1kg tytoniu odmiany 
Virginia i ok. 3,01 zł za1kg 
pozostałych odmian. 
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Autorskim rozwiązaniem opracow-
nym przez Polskę jest wprowadzenie 
dodatkowej płatności tzw. płatności 
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i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu 
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nych. Projekt, przygotowany przez 
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aktywnych rolników i rozwój małych 
oraz średnich gospodarstw. Dopłaty 
mają im pomóc w tym, żeby stały się 
gospodarstwami towarowymi, pro-
dukującymi nie tylko na własne po-
trzeby. 
- Chodzi o to, żeby dzięki dopłatom 
większa niż do tej pory liczba gospo-
darstw  włączyła się w produkcję żyw-
ności dostarczanej do handlu. Aby 
osiągnąć ten cel nasz kraj zabiegał 
z sukcesem o przesuniecie 25 % środ-
ków (2,34 mld euro) z II filara Wspól-
nej Polityki Rolnej (czyli z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020) na dopłaty bezpośred-
nie, czyli do I filara Wspólnej Poli-
tyki Rolnej. W ten sposób pierwotna 
kwota przeznaczona na te płatności 
zwiększy się w całej perspektywie fi-
nansowej 2014 - 2020 do 23,49 mld 
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euro. W większości te środki zostaną 
skierowane na wzmocnienie  ma-
łych i średnich gospodarstw i rozwój 
w nich produkcji żywności - tłuma-
czą pomysłodawcy zmian.
Dodatkowo większe niż inni dopła-
ty będą też dostawać młodzi rolnicy. 
Nowością ma być uzależnienie otrzy-
mywania części dopłat od przestrze-
gania przez rolników wymogów dba-
nia o środowisko naturalne. Innym 
novum jest planowane ograniczone 
wsparcie w postaci dopłat dla naj-
większych gospodarstw, które powin-
ny sobie „dawać radę”.  

Płatności w ramach wsparcia bezpo-
średniego od 2015 roku będą składały 
się z większej liczby elementów niż do 
tej pory i rolnicy będą mogli ubiegać 
się o następujące dopłaty:
- jednolitą płatność obszarową (JPO),  

- 44,7 % całej koperty finansowej;
- płatności z tytułu zazieleniania,   

- 30 % całej koperty finansowej;
- płatności dla młodych rolników  

- 2 % całej koperty finansowej;
- płatności związane z produkcją  
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w tym 2 % na dopłaty do uprawy 
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- płatność dodatkową (tzw. płatność 
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- przejściowe wsparcie krajowe (płat-
ność do tytoniu niezwiązana z pro-
dukcją).

Nie zmienią się zasady przyznawania 
wsparcia w ramach Jednolitej Płatno-
ści Obszarowej, ale rolnicy uprawnieni 
do tego wsparcia otrzymają dodatko-
wą płatność (tzw. płatność redystrybu-
cyjną) do każdego uprawianego przez 
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niesie w 2015 roku ok. 4,31 
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Ale mniej niż zazwyczaj
Pszenica potaniała 

Ceny pszenicy w czasie tegorocznych żniw spadły 
w stosunkowo niewielkim stopniu. Z drugiej strony, mało dziś 
wskazuje na to, żeby ceny w najbliższych tygodniach miały 
wyraźniej rosnąć - informują analitycy BGŻ.

Jak wynika z analizy danych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sierpniu br. przeciętna cena pszenicy 
konsumpcyjnej w monitorowanych zakładach wynio-
sła 663 zł/t. Obejmuje ona koszty dostawy oraz zawie-
ra w sobie towar dostarczony w sierpniu na podstawie 
wcześniejszych kontraktów. Dlatego też prawdopo-
dobnie była wyższa od ceny faktycznie oferowanej 
w tym momencie na rynku. W porównaniu do sytu-
acji w sierpniu ubiegłego roku, ziarno było o 4 proc. 
tańsze. Jednak we wcześniejszych miesiącach spadki 
cen w relacji rocznej były znacznie większe - dla przy-

kładu w lipcu br. ziarno kosztowało o 12 proc. mniej 
niż rok wcześniej.
Ceny w lipcu i sierpniu bieżącego roku spadały znacz-
nie wolniej niż w analogicznych miesiącach rok temu. 
O ile w 2013 r. przeciętna cena w sierpniu była o 25 
proc. niższa niż w czerwcu, to w bieżącym roku spa-
dek wyniósł “tylko” 14 proc. Wówczas obniżka wynio-
sła 231 zł/t, teraz 108 zł/t. Sprzedający zboże znacz-
nie mniej chętnie zawierają transakcje, magazynując 
towar i licząc na wzrost cen w kolejnych miesiącach. 
W rezultacie dołek cenowy w żniwa był płytszy niż 
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zazwyczaj w latach o prognozowanych wysokich świa-
towych zbiorach.
-Strategia wstrzymywania się ze sprzedażą, teoretycznie 
może okazać się skuteczna, gdyż o głównych trendach 
cenowych na rynku krajowym decyduje sytuacja za 
granicą. Nawet mimo prawdopodobnie rekordowych 
krajowych zbiorów w 2014 r. i tym samym zgromadzo-
nych dużych zapasów ziarna u sprzedających, ceny nie 
muszą wcale automatycznie w dalszej części sezonu być 
niskie.Z tym tylko, że pojawiające się w ostatnich tygo-
dniach informacje, powodują dalsze stopniowe obniża-
nie się cen na świecie, w tym szczególnie w Europie. Tak 
więc tendencje światowe działają obecnie w przeciwnym 
kierunku niż normalne w tym okresie w naszym kraju 
sezonowe wzrosty cen i w rezultacie w dużej mierze te 
dwa czynniki nawzajem się znoszą -– podkreślają ana-
litycy BGŻ.
Taki rozwój sytuacji na rynku krajowym i światowym 
powoduje, że maleje prawdopodobieństwo istotnych 
wzrostów cen w perspektywie do końca bieżącego roku. 

Analitycy z BGŻ są zdania, że można zaryzykować 
stwierdzenie, że jest większe prawdopodobieństwo, że 
takie wzrosty nie nastąpią, niż że nastąpią. Oceniamy, 
że z 60-proc. prawdopodobieństwem podawane przez 
Ministerstwo Rolnictwa ofi cjalne ceny pszenicy nie 
wzrosną do końca roku o więcej niż 50 zł/t w stosunku 
do ceny z ostatniego tygodnia sierpnia wynoszącej 661 
zł/t. W trzech na cztery poprzednie lata taki wzrost miał 
miejsce. Co więcej, jest niemałe prawdopodobieństwo, 
że w perspektywie kilku tygodni ceny nieco spadną, 
szczególnie w momencie, gdy na rynku pojawi się tego-
roczna kukurydza.
Rozwój sytuacji na rynku w przyszłym roku jest znacznie 
większą niewiadomą. Być może pod wpływem różnych 
informacji, np. o złym przezimowaniu, pogłębieniu lub 
pojawieniu się nowych konfl iktów, wzroście cen ropy, 
mniejszej powierzchni zasiewów, suszy itp. pojawią się 
wyraźniejsze wzrosty cen. Jeśli te ryzyka zmaterializu-
ją się jedynie w niewielkim stopniu, ceny nadal mogą 
nie wykazywać wyraźnych wzrostów. (GB)
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