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Utrzymywanie rodzimych ras koni może poprawić 
kondycję fi nansową małych i średnich gospodarstw, 
a także wpływać na atrakcyjność ofert popularnej w 
ostatnim czasie agroturystyki. 

Zaliczki dla rolników 

Do końca listopada potrwają wypłaty zaliczek dla 
rolników na poczet płatności bezpośrednich. Takie 
rozwiązanie to pomysł resortu rolnictwa i rozwoju wsi 
na złagodzenie niekorzystnych skutków suszy.

O wyborze terminu zabiegu i rodzaju herbicydu do odchwaszcza-
nia zbóż ozimych decyduje kilka czynników, w tym: gatunek rośli-
ny uprawnej, rodzaj i stopień zachwaszczenia, warunki pogodowe 
jesienią i wiosną, rodzaj gleby, zmianowanie oraz koszty.
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ODCHWASZCZANIE 
ZBÓŻ OZIMYCH

Konie z dopłatami

Studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą się sta-
rać o otrzymani niskooprocentowanego i długotermi-
nowego kredytu studenckiego z banków współpracują-
cych z ARiMR. Spłatę kredytu poręczy właśnie agencja.
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Tanie kredyty dla studentów ze wsi
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W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele największych polskich 
mleczarni, naukowcy z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego, Instytutu Geodezji i Kartografii, Politechniki 
Gdańskiej oraz reprezentanci Pomorskiego Klastra ICT „Interi-
zon”. Wydarzeniu patronowało Forum Spółdzielczości Mleczar-
skiej. Podczas rozmów szukano odpowiedzi na pytania - jakie 
wyzwania stoją dziś przed rolnictwem na świecie i co może za-
oferować polskiemu rolnictwu branża informatyczna. Rozważa-
no także temat współpracy na rzecz innowacji w sektorze rolnym 
i wskazywano ile z tego zyskać może branża mleczarska.
W odniesieniu do branży mleczarskiej przedyskutowano najważ-
niejsze problemy logistyki zaopatrzenia zakładów mleczarskich, 

a także dostępne na rynku krajowym rozwiązania informatyczne 
służące do optymalizacji zwózki mleka. W kontekście wyzwań, 
jakie stoją przed szeroko pojętym sektorem rolnym, przedstawio-
no projekty z zakresu rolnictwa precyzyjnego, wykorzystującego 
dane satelitarne do m.in. lepszego monitorowania stanu pól.
- Korzyści z rozwoju takiego rolnictwa w Polsce są ogromne. 
Kontrola kosztów, przewidywanie i minimalizacja strat, precy-
zyjne dawkowanie nawozów – to tylko niektóre z nich – podkre-
ślił dr Mateusz Bonecki z BetterSolutions.
Wydarzeniu patronowało Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

(GB)

Informatyka w mleczarstwie
Interdyscyplinarne spotkanie na temat rolnictwa precyzyjnego i technologii do optyma-
lizacji transportu miało miejsce w Sopocie. Organizatorem spotkania o nazwie „Lepsza 
droga dla mleczarstwa w Polsce. Technologie informatyczne w rolnictwie”  była gdańska 
firma technologiczna BetterSolutions.

Do Pomorskiego Centrum 
Pszczelarskiego w Lubaniu 
zjechali pszczelarze, aby wziąć 
udział w sympozjum dotyczą-
cym zagadnień związanych 
z ich zawodem. Dziesięciu no-
wych pszczelarzy otrzymało 
ule, pszczoły, niezbędny sprzęt 
i podręczniki. Wcześniej prze-
szli oni szkolenie.
W sobotę 24 października w Po-
morskim Centrum Pszczelar-
skim w Lubaniu zorganizownao 
sympozjum dotyczące zagadnień 
związanych właśnie z pszczelar-
stwem. 
Do Lubania przyjechali m.in. 

Krzysztof Trawicki, wicemarszałek 
województwa pomorskiego, Ma-
ciej Kazienko, zastępca prezesa za-
rządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz Leszek Pękala, wi-
ceprezes Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy w Gdańsku.
Prelegentami byli m.in. dr hab. 
Paweł Chorbiński, poruszający 
ciągle aktualną problematykę cho-
rób pszczelich oraz Adam Świąt-
kowski, który przedstawił system 
zabezpieczający pasieki przed 
kradzieżami i wandalizmem oraz 
elektroniczną wagę pasieczną.
Sympozjum w Lubaniu było 

okazją do podsumowania szko-
lenia młodych pszczelarzy, które 
w tym roku miało miejsce w pa-
siece lubańskiego Powiatowego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
Podsumowania dokonał Aleksan-
der Mach, dyrektor PODR-u z sie-
dzibą w Gdańsku.
Dziesięciu nowych pszczela-
rzy otrzymało ule z pszczołami, 
niezbędny sprzęt, podstawową 
wiedzę potrzebną do prowadze-
nia własnej pasieki i podręczniki 
pszczelarskie.

(PS)

Rolnicy, a także doradcy 
i specjaliści z gdańskiego 
Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 
zapoznali się z budową 
i funkcjonowaniem bio-
gazowni  w Tragaminie k. 
Malborka.
Celem wyjazdu było 
zapoznanie się ze spo-
sobem funkcjonowania 
biogazowni rolniczej 
jako przykładem odna-
wialnego źródła ener-
gii oraz możliwościami 
zagospodarowania sub-
stratów pochodzących 
z własnego gospodar-
stwa. 
W wyjeździe wzięło udział 
18 osób.Uczestnicy wyjaz-
du szczegółowo zapoznali 
się z cyklem produkcji 
biogazu, mogli zajrzeć do 
wnętrza komór fermen-
tacyjnych oraz do olbrzy-
miego zbiornika na pofer-
ment. Obejrzeli wszystkie 

urządzenia sterujące pro-
cesem technologicznym 
i kontrolujące właściwy 
jego przebieg. Można było 
dotknąć i powąchać po-
fermentu, który został od-
wodniony w separatorze.
Biogazownia OHZ Gajewo 
w Tragaminie to inwesty-
cja uruchomiona w kwiet-
niu ubiegłego roku, pierw-
sza biogazownia rolnicza 
w powiecie malborskim. 
Jej właścicielem jest Ośro-
dek Hodowli Zarodowej 
Sp. z o.o. „Gajewo”. 
Moc biogazowni to 0,8 
MWe energii elektrycznej 
i 0,798 MWt energii ciepl-
nej. Energia elektryczna 
wyprodukowana w traga-
mińskiej biogazowni jest 
wykorzystywana tylko 
w 10% na potrzeby własne 
i gospodarstwa. Pozostałe 
90% sprzedaje się do sieci 
elektroenergetycznej. 
(PS)

Przyglądali się 
funkcjonowaniu
biogazowni
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Sympozjum pszczelarskie w Lubaniu
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W piątek 23 października w Pomorskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku, oddział w Starym Polu, odbyła się 
konferencja pt. “Racjonalne żywienie rodziny wiejskiej i tu-
rystów z uwzględnieniem produktów pochodzących z gospo-
darstwa rolnego”.
Konferencja ta miała na celu podniesienie świadomości kon-
sumenckiej poprzez poznawanie zasad racjonalnego żywienia 
na bazie produktów wytwarzanych i przetwarzanych we wła-
snym gospodarstwie, produktów naturalnych, tradycyjnych, 
charakteryzujących się szczególną, wyjątkową jakością. 
Wykłady z bloku tematycznego „Żywność wczoraj i dziś – za-
grożenia i korzyści dla konsumenta” wygłosiła dr Karolina 

Malecka, technolog żywności i żywienia człowieka, specjalista 
ds. dietetyki, która przyjechała z Krakowa. Zaraz po niej Ju-
styna Głażewska, kierownik Żuławskiej Lokalnej Grupy Dzia-
łania, przedstawiła możliwości wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich w ramach PROW 2014-2020 – Działanie LEADER.
W ramach konferencji miał miejsce pokaz dziedzictwa ku-
linarnego kół gospodyń wiejskich z Żuław i Powiśla. Panie 
zaprezentowały produkty i przetwory z domowych spiżarni, 
przygotowane tradycyjnymi metodami na bazie składników 
pochodzących z własnego gospodarstwa. 

(PS)

Promowali zdrową 
i tradycyjną żywność
W Starym Polu, gdzie mieści się oddział Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku, promowano zdrową i tradycyjną żywność. Miała tam miejsce konferencja 
dotycząca racjonalnego i naturalnego żywienia, podczas której odbyły się prezentacje 
dziedzictwa kulinarnego kół gospodyń wiejskich z Żuław i Powiśla.

Do końca listopada po-
trwają wypłaty zaliczek 
dla rolników na poczet 
płatności bezpośred-
nich. Takie rozwiązanie 
to pomysł resortu rol-
nictwa i rozwoju wsi na 
złagodzenie niekorzyst-
nych skutków suszy.
Do 27 października 
ARiMR przekazała na 
konta bankowe 580 ty-
sięcy rolników łącznie 
986 milionów złotych.
Pieniądze te otrzymali 
rolnicy, którzy nie zo-
stali objęci kontrolami 
na miejscu i do których 
nie mają zastosowania 
zmniejszenia, wyklucze-
nia i inne kary admini-
stracyjne oraz odlicze-
nia.
Szacuje się, że płatności 
zaliczkowe otrzyma ok. 
82% rolników ubiegają-
cych się o płatności bez-

pośrednie w roku 2015. 
Zaliczki przyznawane 
są z urzędu (nie jest 
potrzebny dodatkowy 
wniosek), na terytorium 
całego kraju. Rolnikom 
nie będą wydawane de-
cyzje w sprawie przyzna-
nia płatności, informacja 
o kwocie zaliczki będzie 
podawana w tytule prze-
lewu na poczet płatności 
bezpośrednich. 
Zaliczki, w wysokości 
50%, są wypłacane na 
poczet jednolitej płatno-
ści obszarowej, płatności 
dodatkowej, płatności 
do roślin wysokobiałko-
wych oraz płatności do 
owoców miękkich. 
Na wypłatę zaliczek 
przewidziano ok. 2,8 mi-
liarda złotych.
(PS)

Zaliczki 
dla rolników 
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W 2015 roku o takie kredyty będzie się można starać w Banku 
Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A. Wniosek nale-
ży złożyć do 15 listopada. 
O przyznanie kredytu studenckiego mogą się ubiegać wszyscy 
studenci oraz doktoranci mieszkający na wsi, bez względu na 
typ uczelni (państwowa, niepaństwowa) i system studiów, pod 
warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25. roku 
życia. 
Wsparcie w formie tego typu kredytów jest przeznaczone dla stu-
dentów i doktorantów znajdujących się w najtrudniejszej sytu-
acji materialnej. Pierwszeństwo będą miały osoby o dochodach 
nieprzekraczających miesięcznie 1 000 zł na członka rodziny. 
W roku akademickim 2014/15 nie można było przekroczyć 2,5 
tys. zł. Jak będzie w tym roku, jeszcze nie wiadomo – wszystko 
zależy od wniskodawców.
Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów (maksymalnie 
6 lat), a w przypadku doktorantów zostaje przedłużony najwięcej 
o 4 lata. Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, nie dłużej 

niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. 
Aktualnie wysokość raty kredytu wynosi 600 zł (rata podstawo-
wa) lub 800 zł (rata podwyższona). Decyzję o przyznaniu kredy-
tu podejmuje bank, natomiast wypłata rat kredytu następuje po 
podpisaniu umowy. Pierwsze raty są wypłacane z wyrównaniem 
za okres od 1 października.
Preferencyjność zasad takich kredytów polega na tym, że w okre-
sie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobior-
ca nie spłaca odsetek od kredytu, ponieważ odsetki te pokrywa 
BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. 
Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu, 
które naliczane są w wysokości połowy stopy redyskontowej we-
ksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. 
Dotychczas z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa skorzystało około 5,5 tys. studentów, którym Agencja 
udzieliła poręczeń w łącznej wysokości 77,3 mln zł.

(PS)

Studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą się starać o otrzymani niskooprocentowa-
nego i długoterminowego kredytu studenckiego z banków współpracujących z ARiMR. 
Spłatę kredytu poręczy właśnie agencja.

Biuro Powiatowe Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, dotychczas znajdu-
jące się w Tczewie, zmieniło swoją 
lokalizację – zostało przeniesione 
do Gniszewa. – nowa lokalizacja 
Biura będzie bardzo korzystna dla 
rolników z całego powiatu. Doradz-
two rolnicze powinno znajdować 
się na terenach wiejskich, być bliżej 
rolnika – powiedział Roman Re-
zmerowski, wójt gminy Tczew.
Biuro Powiatowe Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego będzie się mieściło w 
Gniszewie przy ulicy Parkowej 7, w 
budynku dawnego gimnazjum.  Uro-
czystego otwarcia dokonali wspólnie 

Roman Rezmerowski, wójt gminy 
Tczew, Aleksander Mach, dyrektor 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku i Krzysztof 
Pałkowski, zastępca dyrektora PODR 
w Gdańsku.
Roman Rezmerowski podkreślił, że 
nowa lokalizacja Biura będzie bardzo 
korzystna dla rolników z całego po-
wiatu tczewskiego, ponieważ doradz-
two rolnicze powinno – jak stwierdził 
– znajdować się na terenach wiej-
skich, być bliżej rolnika. 
W uroczystości otwarcia uczestniczył 
również Karol Przygocki, przewodni-
czący Rady Powiatowej Pomorskiej 

Izby Rolniczej, który w imieniu rolni-
ków podziękował doradcom tczew-
skiego BP ODR-u za pracę w czasie 
kampanii wypełniania wniosków o 
płatności obszarowe i rolnośrodowi-
skowe.
Biuro Powiatowe Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Gniszewie jest 
czynne od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7:30 do 15:30. 
Biurem kieruje Małgorzata Huzior. 
Współpracuje z nią sześcioro do-
radców rolniczych, którzy, dzięki 
przychylności wójtów, pełnią także 
dyżury w gminach Subkowy (w bu-
dynku Urzędu Gminy), Morzeszczyn 
(w budynku Urzędu Gminy), Pelplin 
(w budynku Urzędu Gminy) oraz 
Gniew (w budynku Miejskiej Biblio-
teki Publicznej).
(PS)

Biuro Powiatowe ODR 
przeniesione do Gniszewa

agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji 
Rolnictwa wypłaciła 
pieniądze rolnikom, 
którym tegoroczna su-
sza zniszczyła w znacz-
nym stopniu plony i  
plantatorom czarnej 
porzeczki, którzy z  po-
wodu niskich cen po-
nieśli  znaczne straty 
finansowe. 

Do 23 października po-
nad 26 tysięcy rolników, 
którzy z powodu tego-
rocznej suszy ponieśli 
znaczne straty, otrzy-
mało wsparcie finanso-
we w łącznej wysokości 
ponad 58 milionów zło-
tych. Na konta bankowe 
blisko 9 tysięcy planta-
torów czarnej porzeczki 
wpłynęło łącznie blisko 
15 milionów zł .

Rolnicy, którzy ubiegali 
się o wsparcie finanso-
we w związku z suszą 
złożyli około 174 tysiące 
wniosków. Aby wszyscy 
poszkodowani mogli 
otrzymać pomoc, ko-
nieczne było zastosowa-
nie współczynnika kory-
gującego, który wynosił 
0,81 – nikt nie otrzymał 
tyle, o ile wnioskował, 
ponieważ zabrakło pie-
niędzy w budżecie.
Plantatorzy, którzy w 
2015 roku byli produ-
centami owoców czar-
nej porzeczki i z powo-
du niskich cen również 
ponieśli straty, złożyli 
do ARiMR ponad 14 ty-
sięcy wniosów na kwotę 
24,1 mln zł. Oczekiwa-
nia również przerosły 
budżet państwa.
(GB)

ARiMR wypłaciła 
pieniądze rolnikom 
i plantatorom

Tanie kredyty dla studentów
ze wsi
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Pan Zbyszek wraz ze swoim ro-
dzeństwem jest współwłaścicielem 
gospodarstwa rolnego. Gospodar-
stwem zajmuje się on, razem z nim 
mieszka jeszcze jego młodsza sio-
stra. Reszta rodzeństwa wyjechała 
do miasta i nie interesuje się losem 
gospodarstwa. Pan Zbyszek zwrócił 
się do nas z zapytaniem, czy moż-
liwe jest całkowite przejęcie przez 
niego gospodarstwa rolnego. Na 
pytanie postara się odpowiedzieć 
Mecenas Ryszard Stopa.

Pisząc o zniesieniu współwłasności gospodarstwa rolnego 
, uregulowanym  w Kodeksie cywilnym, w pierwszej kolej-
ności należałoby ustalić, czym tak naprawdę jest gospodar-

stwo rolne.  Ustawodawca bowiem  w sposób szczególny 
uregulował zniesienie jego współwłasności, a omawiane 
poniżej przepisy dotyczą wyłącznie gospodarstwa rolne-
go w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego. Przy czym 
podkreślenia wymaga, że definicja gospodarstwa  rolnego 
w obecnym świetle obowiązuje od 25.09.2003 roku. Zgod-
nie z przywołanym przepisem gospodarstwo rolne to grunty 

rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częścia-
mi, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą 
stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami 
związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Trzeba pamiętać, że nie zawsze jest możliwe dokonanie 
podziału gospodarstwa rolnego. Ograniczeniem takim jest 
sprzeczność z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. 
Oceniając dopuszczalność podziału należy również mieć 
na uwadze przepisy innych ustaw, w szczególności  usta-
wy o gospodarce nieruchomościami. Podział gospodarstwa 
rolnego musi być zgodny z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Niedopuszczalność podziału nieruchomości
W przypadku niedopuszczalności podziału gospodarstwa 
rolnego zniesienie jego współwłasności będzie polegało na 
przyznaniu gospodarstwa rolnego jednemu ze współwła-
ścicieli, przy czym o wyborze konkretnej osoby decyduje 
ostatecznie sąd, chyba że współwłaściciele zgodnie wskażą 
osobę współwłaściciela, któremu ma przypaść przedmio-
towe gospodarstwo. Przepisy wskazują konkretne kryteria, 
które maja przysądzić o tym, komu zostanie przyznane 
gospodarstwo rolne. Pierwszeństwo przysługuje temu ze 
współwłaścicieli, który je prowadzi lub stale w nim pracu-

je, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za 
wyborem innego współwłaściciela. W przypadku gdy po-
wyższe warunki spełnia kilku współwłaścicieli albo gdy nie 
spełnia ich żaden ze współwłaścicieli, sąd przyznaje gospo-
darstwo rolne temu z nich, który daje najlepszą gwarancję 
jego należytego prowadzenia.
Współwłaściciel, który prowadzi gospodarstw rolne musi 

się jednak liczyć z tym, ze w przypadku przyznania mu na 
wyłączną własność gospodarstwa rolnego będzie zobo-
wiązany do spłaty pozostałych współwłaścicieli.  Spłat nie 
przyznaje się jedynie w przypadku, gdy pozostali współ-
właściciele zrzekną się przysługujących im dopłat. 

Dalsze zamieszkiwanie
 Współwłaściciele, którzy nie otrzymali gospodarstwa rol-
nego lub jego części, lecz do chwili zniesienia współwła-
sności w tym gospodarstwie mieszkali, zachowują upraw-
nienia do dalszego zamieszkiwania, jednakże nie dłużej niż 
przez pięć lat, a gdy w chwili znoszenia współwłasności są 
małoletni - nie dłużej niż pięć lat od osiągnięcia pełno-
letności. Ograniczenie terminem powyższym nie dotyczy 
współwłaścicieli trwale niezdolnych do pracy.
Problematyka podziału gospodarstw rolnych jest materią 
rozległą, pełne omówienie wykraczałoby poza ramy ni-
niejszego artykułu, w związku z czym ogranicza się on do 
przedstawienia tych kwestii, które dla rolnika  wydają się 
być najważniejsze.

Prawnik odpowiada:Zniesienie 
współwłasności gospodarstwa

PoradY Prawne

Czekamy na pytania 
do prawnika
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.

Zachęcamy do zadawania pytań drogą 
e-mailową: rolniczy@expressy.pl

lub za pomocą tradycyjnej poczty:
Express Rolniczy, 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo
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Rasy rodzime charakteryzują się odpornością na choroby, 
wysoką płodnością, dobrymi cechami matecznymi, dłu-
gowiecznością oraz zdolnościami adaptacyjnymi do złych 
warunków środowiskowych i niskiego jakością pożywie-
nia. 
O dofinansowanie możemy starać się w ramach pakietu 
Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego: „Zacho-
wanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rol-
nictwie” – „Zachowanie lokalnych ras koni”.

Programami ochrony 
zasobów genetycznych koni objęte są rasy:
•	 konik	polski,
•	 koń	huculski,
•	 koń	śląski,
•	 koń	małopolski,
•	 koń	wielkopolski,
•	 koń	zimnokrwisty	w	typie	sokólskim,
•	 koń	zimnokrwisty	w	typie	sztumskim.

Warunki, jakie trzeba spełniać przy ubieganiu się o do-
płaty:
•	 realizowanie	programu	hodowlanego	ochrony	za-
sobów genetycznych koni utrzymywanej rasy,
•	 minimum	2	klacze	tej	samej	rasy	zakwalifikowa-
ne do udziału w programie ochrony,
•	 wpis	koni	do	księgi	zwierząt	hodowlanych	danej	
rasy i prowadzenie dokumentacji hodowlanej stada.
Wysokość płatności rolnośrodowiskowej wynosi 1500 
PLN/szt.

KOniK POLSKi 
Od momentu wdrożenia programu ratowania rasy, liczba 
koników polskich znacząco wzrosła. Dzięki łagodnemu 
usposobieniu i dużej cierpliwości, nadają się one do pracy 
z dziećmi. Sprawdzają się również w lekkiej pracy zaprzę-
gowej. Konik polski jest mocny, odporny i ekonomiczny 
w żywieniu. Z wyglądu zewnętrznego zachował niektó-
re prymitywne cechy tarpana i prawie zawsze występuje 
w myszatym umaszczeniu, z ciemną pręgą grzbietową oraz 

poprzecznymi pręgami na mało wyraźnym kłębie (dolne 
partie kończyn mogą być czarne). Zwierzę posiada zwartą 
i mocną budowę, silne i krótkie nogi o dobrej kości i twar-
dym rogu kopytowym. Wzrost do 130 cm.

KOń huCuLSKi 
Rasa konia domowego, pochodząca od tarpana. Hucuł, tak 
jak wszystkie rasy górskie, jest wyjątkowo odporny, zdolny 
do przeżycia nawet w bardzo niekorzystnych warunkach 
klimatycznych. Posiada bardzo pewny chód, przez co był 
powszechnie wykorzystywany do prac w górskich go-
spodarstwach. Niezwykle surowe warunki środowiskowe 
sprawiły, że zyskał szczególną odporność na choroby ukła-
du oddechowego i urazy kończyn. Kopyta hucuła są twar-
de, dobrze uformowane i rzadko wymagają kucia, nawet 
w skalistym terenie. Rasa ta posiada ponadto naturalną 
zdolność skakania i wielką siłę przetrwania. Kuce te mają 
bardzo dobry, spokojny, gotowy do współpracy charak-
ter dzięki czemu świetnie nadają się dla dzieci. Rasa tych 
zwierząt nadaje się do rekreacji, turystyki górskiej, rajdów 
terenowych i do zaprzęgu. Obecnie, ze względu na swą 
łagodność i inteligencję, używane są często w hipoterapii. 
Hucuły występują w różnym umaszczeniu: bułane, gniade, 
kasztanowate i kare. Średni wzrost to 122 do 132 cm. 

KOń śLąSKi
Konie śląskie popularnie nazywane są ślązakami. Znane są 
jako konie zaprzęgowe i wierzchowe. Charakteryzują się 
wyjątkową siłą, ambicją i elegancją. Konie te mają łagodne 
usposobienie, chętnie pracują z człowiekiem. Współcze-
śnie występują w dwóch typach: starym i nowym. Stary 
charakteryzuje ciężka, masywna budowa, nowy typ z ko-
lei jest nieco lżejszy, wierzchowy bardziej szlachetny od 
poprzedniego. Umaszczenie koni śląskich jest najczęściej 
gniade, skarogniade, kare lub siwe, inne powodują wyeli-
minowanie koni z hodowli. Konie tej rasy to idealne konie 
rodzinne, wykorzystywane również do rekreacji i hipote-
rapii. Mają 160 - 170 cm wysokości. 

KOń MałOPOLSKi
Rasa może być określana jako półkrwi angloarab. Koń 
małopolski może różnić się pokrojowo, w zależności od 
regionu, z którego pochodzi. Rasa małopolska ma cztery 
odmiany o nieznacznych różnicach: kielecką, lubelską, są-
decką, dąbrowsko-tarnowską. Wykazuje też pewne podo-
bieństwo do konia wielkopolskiego. Konie małopolskie są 
stosunkowo popularne w Polsce, ich hodowla prowadzona 
jest w stadninach: w Walewicach, w Stubnie, w Prudniku, 
w Udorzu, w Janowie Podlaskim, w Kalnikowie i w Ocha-
bach. Stadnina Koni Michałów hoduje konie o maści 
tarantowatej. Konie małopolskie są hodowane również 
w indywidualnych gospodarstwach, głównie w południo-
wo-wschodniej i centralnej części kraju. To doskonały, 
wszechstronny, ogólnoużytkowy koń. Coraz bardziej po-
pularny jest w sporcie z uwagi na jego odwagę, mocną bu-
dowę i predyspozycje do skakania. Ma spokojny charakter 
i jest chętny do współpracy. Typowe jego umaszczenie jest 
skarogniade, gniade, kasztanowate, kare lub siwe. Ma do 
165 cm wysokości.

Konie z dopłatami
Utrzymywanie rodzimych ras koni może poprawić kondycję finansową małych i średnich gospodarstw, a także 
wpływać na atrakcyjność ofert popularnej w ostatnim czasie agroturystyki. 
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KOń WieLKOPOLSKi
Konia wielkopolskiego wyhodowano w oparciu o do-
mieszki folbluta, araba oraz angloaraba. Wielkopolaki są 
wszechstronne i utalentowane. Mają wspaniały charakter, 
a przy tym są mocne i odporne. Charakteryzuje je atle-
tyczna budowa oraz szybkość, co świetnie zdaje egzamin 
w konkurencjach skokowych i WKKW. Rasa ta powszech-
nie wykorzystywana jest do ujeżdżenia. Konie rasy wielko-
polskiej występują w dwóch liniach: lżejszej – wyczynowej 
i cięższej – pociągowej. 

KOń ziMnOKRWiSTy W TyPie SOKóLSKiM
Jest to stosunkowo młoda rasa, znana od około 100 lat, po-
chodząca z Polski. Koń sokólski uchodzi za bardzo wszech-
stronnego i mimo zimnokrwistego typu, jest niedużej wagi. 
Nadaje się do pracy w zaprzęgu i w polu. Zwierzę jest od-
porne i wytrzymałe, obdarzone doskonałym ruchem (stęp 
i kłus), co nieustannie zwiększa jego popularność. Teren 
występowania rasy to okolice Podlasia. Konie zimnokrwiste 
w typie sokólskim są umaszczenia kasztanowatego, gniadego 
lub karogniadego, a ich wzrost waha się od 150 do 160 cm.

KOń ziMnOKRWiSTy W TyPie SzTuMSKiM
Koń zimnokrwisty w typie sztumskim to najcięższy regio-
nalny typ konia zimnokrwistego w Polsce, pracujący głów-
nie w stępie. Wykorzystywany jest do prac polowych, szcze-
gólnie w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych 
oraz do prac pielęgnacyjnych i transportowych w lasach i na 
terenach o wysokich walorach przyrodniczych. 

Mikołaj Chodyra
PODR w Gdańsku

Większy eksport mrożonych warzyw
Według danych eurostatu 
w pierwszych siedmiu mie-
siącach br. eksport mrożo-
nych owoców z Polski zwięk-
szył się o 16 proc. do 221 tys. 
t. Była to rekordowa od 2010 
roku wielkość, jeśli chodzi 
o ten właśnie okres. Wzrost 
eksportu możliwy był mimo 
obowiązującego embarga ze 
strony Rosji i przede wszyst-
kim dzięki zwiększonemu 
zapotrzebowaniu na rynku 
unii europejskiej.
Dane statystyki Unii Europej-
skiej wskazują, że wywóz tych 
produktów z Polski do UE-27 
w okresie I-VII 2015 wyniósł 
183 tys. t i był o 21 proc. wyższy 
niż przed rokiem. Do krajów 
poza UE Polska wyeksporto-
wała 37 tys. t mrożonek owo-
cowych, czyli o 2 proc. mniej 
niż przed rokiem. Do wzrostu 
eksportu mrożonych owoców 

w największym stopniu przy-
czynił się wzrost sprzedaży za-
granicznej truskawek. Wyniósł 
on 80,4 tys. ton wobec 57,9 
tys. t w analogicznym okresie 
przed rokiem (wzrost o blisko 
39 proc.). Był to największy 
wolumen jeśli chodzi o wywóz 
tych produktów od 2010 roku.
Z jednej strony spowodowa-
ne było to wysoką produkcją 
w Polsce i relatywnie niskimi 
cenami na rynku UE. Z drugiej 
strony, wyższy popyt związany 
jest ze stałym ograniczaniem 
dostaw truskawek mrożonych 
z krajów pozaunijnych. We-
dług danych Eurostatu import 
mrożonych truskawek z Chin 
do UE-28 w rozpatrywanym 
okresie zmniejszył się aż o 64 
proc. i wyniósł nieco ponad 5 
tys. t. Ponadto o 7,5 proc. do 
50,2 tys. t obniżył się wolumen 
importu z Maroko.

Wysoką dynamiką wzrostu 
i także najwyższym poziomem 
w ostatnim 6-leciu charaktery-
zował się eksport mrożonych 
malin z Polski. Wyniósł on 
w rozpatrywanym okresie 36 
tys. t i był o 20 proc. wyższy 
niż przed rokiem. Wzrostowi 
sprzyjał wysoki popyt na mro-
żone maliny na rynku unij-
nym. Dostawy mrożonych ma-
lin spoza UE (w tym głównie 
z Serbii) wzrosły odpowiednio 
o 9,5 proc. do 50,5 tys. t.
Jeśli chodzi o pozostałe, istotne 
kategorie - o 3 proc. zmniejszył 
się eksport polskich mrożo-
nych wiśni, co było związane 
z ograniczeniem eksportu na 
rynki pozaunijne (-11 proc.). 
Nastąpiła jednak pewna 
kompensacja w przypływach 
handlowych mrożonymi wi-
śniami, polegająca na zmniej-
szeniu dostaw z Serbii na rynek 

unijny, co umożliwiło Polsce 
zwiększanie z kolei eksportu 
do Wspólnoty(+3 proc.). Wg 
danych Eurostatu unijny im-
port wiśni z Serbii w pierw-
szych siedmiu miesiącach br. 
wyniósł 13,8 tys. t i zmniejszył 
się o 14 proc. w relacji rocznej.
Eksport mrożonych warzyw 
od stycznia do lipca br. był 
bardziej stabilny - wyniósł 246 
tys. t i był zaledwie o 1,5 proc. 
niższy niż w analogicznym 
okresie przed rokiem. Spadek 
eksportu był spowodowany 
głównie spadkiem wywozu na 
rynki poza UE, co wiązało się 
z wprowadzonym embargiem 
rosyjskim - o 36 proc. do 53 
tys. t. O blisko 16 proc. do 193 
tys. t wzrosła natomiast sprze-
daż mrożonych warzyw do 
krajów Wspólnoty
(GB)

Według szacunków GuS 
zbiory zbóż w Polsce w bie-
żącym roku będą o 13 proc. 
mniejsze niż w rekordo-
wym roku ubiegłym. Jednak 
spadek zbiorów w jednym 
z województw sięga 30 proc. 
z drugiej strony, w sąsia-
dującym z nim wojewódz-
twie, zbiory oczekiwane są 
na wyższym poziomie niż 
w roku ubiegłym – infor-
mują analitycy Banku BGż 
BnP Paribas.
Jak podaje w przedwyniko-
wym szacunku GUS, zbiory 
zbóż ogółem (z kukurydzą) 
w Polsce mogą w bieżącym 
roku wynieść 27,8 mln t, czyli 
o 13,1 proc. mniej niż w roku 
2014. Jednak obniżka zbiorów 
w województwie lubuskim 
wyniosła aż 29,5 proc. Spa-
dek ten wynikał z jednocze-
snej znacznej redukcji areału 
upraw (-11 proc.) oraz dużego 
spadku przeciętnych plonów 
(-20 proc.). Bardzo duży spa-
dek zbiorów, wynoszący 22 
proc., zanotowano w 
województwie podlaskim. 
Obniżki przekraczające 15 
proc. wystąpiły również 
w województwach central-

nych: mazowieckim, łódz-
kim,  kujawsko-pomorskim, 
wielkopolskim i śląskim. Naj-
lepsze wyniki produkcyjne 
osiągnięto w regionach nad-
morskich. W województwie 
pomorskim zebrano o 5 proc. 
mniej ziarna, a w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, 
jako jedynym w kraju, więcej 
(o 2 proc.) niż przed rokiem. 
Warto jednak zauważyć, że 
większa produkcja wynikała 
ze zwiększonej o 10 proc. po-
wierzchni uprawy, gdyż prze-
ciętne plony były o 7 proc. 
niższe.
Zresztą w skali całego kraju, 
w żadnym województwie nie 
zanotowano większych prze-
ciętnych plonów niż przed 
rokiem. Najmniejszy spadek 
plonów wystąpił na północy: 
w województwie pomorskim 
(5 proc.), warmińsko-mazur-
skim (6 proc.) i wspomnia-
nym wcześniej zachodniopo-
morskim. Z kolei największe 
spadki plonów miały miejsce 
w województwach lubuskim, 
mazowieckim, łódzkim, pod-
laskim i opolskim.
(GB)

Mniejsze zbiory zbóż

Produkcja zwierzęca/ Produkcja roślinna
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Zbożami ozimymi najbardziej wrażliwymi na zachwaszcze-
nie są jęczmień i pszenica ze względu na wrażliwość na wy-
dzieliny korzeniowe chwastów. Dodatkowa wrażliwość tych 
gatunków na niedobory wody sprawia, że przegrywają kon-
kurencję z chwastami. Brak opadów w październiku uwi-
dacznia tę zależność. Najmniej wrażliwą oziminą jest żyto. 
Jest gatunkiem silnie korzeniącym się już jesienią i przez to 
łatwiej korzysta z głębszych zapasów wody w glebie. Pszen-
żyto jest średnio wrażliwe na zachwaszczenie.
Jeśli na określoną dla gatunku wrażliwość na zachwaszcze-
nie nałoży się długa i ciepła jesień, taka jak w 2014 roku, jest 
pewne, że chwasty wykorzystają te korzystne warunki do 
przejścia w fazy rozwoju, w których będą bardziej odporne 
na herbicydy. Warunki pogodowe panujące jesienią sprzyja-
ją wegetacji roślin, ale chwasty zimotrwałe, takie jak: rumia-
ny, chaber bławatek, miotła zbożowa dużo szybciej niż zboża 
wykorzystają te warunki. Wiosną tendencje zmian pogodo-

wych sprzyjają tylko chwastom, bo coraz częściej wiosna jest 
chłodna. Chwasty rozpoczynają wegetację już w temperatu-
rze 2 - 4oC, natomiast zboża ozime przy 4 - 5oC. Jak długo 
średnia dobowa temperatura utrzymuje się na poziomie po-
niżej 5oC, tak długo chwasty rosną, a zboża nie. 
Pszenica dokrzewia się również na wiosnę, dlatego moż-
na opóźnić termin siewu, dzięki czemu plantacje wchodzą 
w okres zimy wolne od chwastów. Odwrotnie jest w przy-
padku jęczmienia. Ten gatunek musi rozkrzewić się jesie-
nią do co najmniej 3 rozkrzewień, potrzebując na to blisko 
400oC sumy temperatur efektywnych. Taka ilość ciepła 
wymaga najwcześniejszego terminu siewu spośród zbóż 
ozimych. W klimacie woj. pomorskiego optymalny termin 
siewu jęczmienia ozimego mieści się w okresie między 10 
a 20 września. Wczesny termin siewu to również długi okres 
wegetacji chwastów. Dlatego większość zaleceń dotyczących 
terminu odchwaszczania ozimin preferuje termin jesienny.

Najlepiej odchwaszczać wcześniej, tj. przed wschodami, do 
drugiego liścia rośliny uprawnej. Ma to związek z wrażliwo-
ścią kiełkujących chwastów na herbicydy i zwiększoną wraż-
liwością zbóż w fazie 2 - 4 liści, gdy zaczynają pobierać wodę 
i składniki pokarmowe z gleby. Gdy zboża wykształcą 4-ty 
liść, zaczyna się krzewienie, a chwasty stają się coraz bardziej 
odporne na substancje aktywne zawarte w herbicydach. Jeśli 
będziemy zwlekać z wykonaniem zabiegu herbicydowego 
do końca okresu wegetacji, to musimy pamiętać, że zboża 
potrzebują po zabiegu jeszcze dwóch tygodni na rozłożenie 
substancji aktywnej oraz substancje aktywne zawarte w her-
bicydach negatywnie oddziałują na powstający zaczątek kło-
sa. Ponadto w późniejszych fazach rozwojowych jęczmienia 
ozimego nie wolno używać sulfonylomoczników.
Rodzaj i stopień zachwaszczenia jest ściśle związany ze zmia-
nowaniem, rodzajem gleby i wcześniej stosowanymi herbi-
cydami. Większość chwastów dobrze sobie radzi w każdych 

Odchwaszczanie 
zbóż ozimych
O wyborze terminu zabiegu i rodzaju herbicydu do odchwaszczania zbóż ozimych decyduje kilka czynników, w tym: 
gatunek rośliny uprawnej, rodzaj i stopień zachwaszczenia, warunki pogodowe jesienią i wiosną, rodzaj gleby, zmia-
nowanie oraz koszty.
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Mariusz anioła
PODR w Gdańsku

warunkach glebowych, jednak na słabych, piaszczystych 
glebach dominują: fi ołek polny, tasznik, tobołek, mak polny, 
chaber, gwiazdnica.
Do jesiennego zwalczania chwastów w zbożach można 
użyć zaledwie kilku substancji aktywnych. Każda z nich 
ma swoje zalety, ale i wymagania co do warunków pogodo-
wych i glebowych. Izoproturon i chloroproturon (pierwszy 
występuje w preparatach Arelon Fox 550 SC, Protugan 500 
SC) hamują proces fotosyntezy, są pobierane przez korze-
nie, część podliścieniową i liście. Na rośliny dwuliścienne 
najskuteczniej działają w fazie pierwszego liścia zbóż, gdy 
chwasty zaczynają kiełkować i wschodzić. W późniejszych 
fazach rozwojowych może zwalczyć już tylko chwasty jed-
noliścienne, np. miotłę zbożową w fazie 3 - 4 liści, ale tylko 
w sprzyjających warunkach. Np. na glebach suchych, aby 
oprysk był skuteczny, powinien go poprzedzić deszcz (5 - 
20 mm).  Skuteczność oprysku jest zależna od zawartości 
części ilastych i próchnicy. Na glebach zwięzłych (powyżej 
25% części ilastych) konieczne jest trzykrotne zwiększenie 
dawki (z 500 g do 1500 g subst. aktywnej) w porównaniu 
do gleb piaszczystych zawierających poniżej 10% części ila-
stych. Dawkę trzeba zwiększyć również w przypadku zawar-
tości próchnicy powyżej 1,5 - 2%. Na każde 0,5% próchnicy 
więcej dawkę izoproturonu należy zwiększyć o 250 g/ha lub 
400 g w przypadku chloroproturonu. Obie substancje łatwo 
zwalczają chwasty rumianowate, gwiazdnicę pospolitą. Izo-
proturon w wyższych dawkach zwalcza również bodziszki, 
blekot pospolity, natomiast nie radzi sobie z fi ołkami, przy-
tulią czepną, przetacznikami. Chloroproturon w wyższych 
dawkach zwalcza gorczycę polną, rzodkiew świrzepę, tasz-
nik pospolity, niezapominajki, krzywoszyj polny, farbownik 

lekarski, chaber bławatek, jasnoty.
Do najwcześniejszych oprysków doglebowych można użyć 
pendimetalinę i fl ufenacet. Obie substancje są skuteczne 
przy pełnym nasyceniu gleby wilgocią, tzn. po deszczu po-
wyżej 30 mm. Pendimetalina zawarta w preparatach Stomp 
330 EC i Maraton wymaga wyższych dawek na glebach 
zwięzłych. Ta substancja nie zwalcza chwastów rumianowa-
tych, chabra bławatka, samosiewów rzpaku. Natomiast obie 
(fl ufenacet i pendimetalina) dobrze działają w mieszaninie 
z wyżej wymienionymi substancjami, tj. izoproturonem 
i chloroproturonem. Taka mieszanina zwalcza pełen zakres 
chwastów.
Kolejną grupą substancji aktywnych są sulfonylomoczniki, 
czyli inhibitory enzymu ALS. Są przeznaczone do zwalcza-
nia chwastów jedno- i dwuliściennych. W 80 - 90% działają 
jako preparaty doglebowe, a tylko w 10 - 20% jako prepara-
ty nalistne. Dlatego służą do zabiegów w fazie szpilkowana 
zbóż. Wymagają gleby wilgotnej, ale nienasyconej wodą, 
jak w przypadku pendimetaliny czy fl ufenacetu. Na suchej 
glebie działa skutecznie tylko Atlantis 04 WD zawierający 
mezosulfuron i jodosulfuron. Sulfonylomoczniki wymagają 
wyższych temperatur, tj. powyżej 10o C, ponadto ich sku-
teczność ogranicza duża zawartość miedzi i żelaza (Cu, Fe) 
w glebie. Te pierwiastki wchodzą w skład enzymu cyp-MOG 
rozkładającego substancje aktywne należące do sulfonylo-
moczników. Wykazują również słabsze działanie w glebach 
o niskim pH bo tracą swoją rozpuszczalność w wodzie.
Na suchsze stanowiska można zastosować inhibitory synte-
zy barwników np.: fl urtamon, difl ufenikan zawarty w Ali-
ster 162 OD. Odznaczają się dobrym działaniem na chwasty 
jedno- i dwuliścienne, które już wzeszły. Wymagają dokład-

nego rozdrobnienia gleby, a dzięki wałowaniu można zasto-
sować niższą dawkę.
Wybór jest spory, ale niełatwy, bo wymaga dokładnego po-
znania zalet i ograniczeń każdej z substancji aktywnych. 
Trzeba również dokładnie poznać chwasty na naszym polu 
i kontrolować warunki pogodowe. Jednak nie ma wątpliwo-
ści, że termin jesienny jest bezpieczniejszy do zwalczania 
chwastów, a wiele doświadczeń pokazuje, że najlepiej spisują 
się mieszaniny substancji aktywnych o różnych sposobach 
działania.
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We wrześniu zarejestrowano 870 
nowych ciągników rolniczych. To co 
prawda wynik wyższy od sierpniowego 
o blisko 33 proc., jednak w porównaniu 
z analogicznym okresem roku 2014 
sprzedaż spadła o 29 proc. Od począt-
ku roku zarejestrowano 9787 nowych 
traktorów – informuje agencja Martin & 
Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

Od stycznia do września 2014 roku sprzedano 11294 
sztuki czyli o 13 proc. więcej niż obecnie. Szanse na nad-
gonienie tej straty są raczej niewielkie i trudno będzie 
się zbliżyć do ubiegłorocznego poziomu. Liderem rynku 
po 9 miesiącach pozostaje marka New Holland, na którą 
od początku roku postawiło 1706 nabywców. – Pomimo 
blisko 33 proc. wzrostu sprzedaży na przełomie sierpnia 
i września osiągnięty wynik – 870 sztuk - wciąż nie jest 
najlepszy. Nie chcę się tutaj odnosić do ubiegłorocznego 
rezultatu, bo pamiętajmy, że przed rokiem wrześniową 
sprzedaż napędzała zmiana obowiązującej normy emisji 
spalin. Wówczas to odnotowano 339 rejestracji na firmy, 
obecnie było ich o 30 proc. mniej. Dobry punktem od-
niesienia jest wrzesień 2013 kiedy to sprzedano 1007 no-
wych traktorów, a więc o 14 proc. więcej. – mówi Mariusz 
Chrobot z firmy Martin & Jacob.  

Podium bez zmian
Podobnie jak przed miesiącem, tak i teraz największą 
popularnością wśród nabywców cieszyła się marka New 
Holland. We wrześniu zarejestrowano 161 traktorów tego 
producenta, a więc o 10 proc. więcej niż w sierpniu i o 25 
proc. mnie niż przed dwunastoma miesiącami. Również 
John Deere zdołał utrzymać swoją pozycję. W omawia-
nym miesiącu sprzedano 152 ciągniki spod znaku jelenia, 
czyli o 45 proc. więcej niż przed trzydziestoma dniami 
i o 14 proc. mniej niż przed rokiem. Podium z wynikiem 
106 rejestracji zamyka Zetor. W porównaniu z analogicz-
nym okresem roku 2014 o 26 proc. nabywców więcej zde-
cydowało się na zakup czeskiego ciągnika. Tuż za podium 
uplasowała się japońska Kubota. W sumie zarejestrowano 
89 pomarańczowych traktorów. 

New Holland umacnia pozycję
Najlepiej sprzedającym się modelem pozostaje New Hol-
land TD 5.85. Tym razem zarejestrowano 35 ciągników 
o takim oznaczeniu. To o 9 proc. więcej niż w sierpniu 
i o blisko 192 proc. więcej niż przed rokiem. Na drugim 
szczeblu podium z wynikiem 17 rejestracji ulokował się 
Zetor Proxima 90. W porównaniu z wrześniem 2014 roku 
o 10 nabywców więcej zdecydowało się zakup tego kon-
kretnego ciągnika. Na trzecim miejscu znalazł się New 
Holland T6.175. Sprzedano 16 takich traktorów, a więc 
o 3 sztuki mniej niż przed dwunastoma miesiącami.

Liderzy z Mazowsza
W klasyfikacji regionów nic się nie zmienia. Liderem po-
zostaje Mazowsze, w którym we wrześniu zarejestrowano 
148 traktorów. Taki rezultat jest co prawda wyższy od sierp-
niowego o 22 proc., ale w porównaniu do analogicznego 
okresu roku 2014 sprzedaż na Mazowszu spadła o blisko 
34 proc. Drugie miejsce dla Wielkopolski. Tym razem 
Wielkopolanie nabyli 97 nowych ciągników, a więc o 33 
proc. mniej niż przed dwunastoma miesiącami. Podium 
z wynikiem 94 rejestracji zamyka Lubelskie. Taki rezul-
tat oznacza dla Lubelszczyzny wzrost sprzedaży zarówno 
w porównaniu do ubiegłego miesiąca, jak i analogiczne-

go okresu roku 2014, 
odpowiednio o 45 i 9 
proc.

SPRzeDaż nOWyCh CiąGniKóW 
ROLniCzyCh W SieRPniu 2015
(mierzona liczbą rejestracji)

Marka liczba 
ciągników 
rolniczych 
w marcu

Udział 
rynkowy 

%

Zmiana 
proc. w 

stosunku 
do 2014 r. 
[Marz15-
Marz14]

NEW HOllAND 161 18,51% -25,46 %

jOHN DEERE 152 17,47% -40,68%

ZEtOR 106 12,18% -34,02%

kUBOtA 89 10,23% -11,00%

cASE IH 61 7,01% -28,24%

DEUtZ-FAHR 52 5,98% -33,33%

VAltRA 38 4,37% 2,70%

clAAS 37 4,25% -53,75%

FARMtRAc 29 3,33% -70,10%

URSUS 27 3,10% 8,00%

POZOStAŁE 118 13,56% -50,83%

870 100,00% -28,57%

Źródło: AgriTrac 2005-2015

Nowe ciągniki rolnicze – 
sprzedaż nieznacznie w górę.

Wrzesień to kolejny 
miesiąc pod znakiem 
spadku rejestracji przy-
czep rolniczych. Tym 
razem zarejestrowano 
ich 310 sztuk, czyli o 14 
proc. mniej niż w sierp-
niu i o 25 proc. mniej 
niż przed dwunastoma 
miesiącami. – infor-
muje agencja Martin 
& Jacob, monitorująca 
rynek rolniczy.
Od początku roku za-
rejestrowano 5517 no-
wych przyczep rolni-
czych, a więc o 16 proc. 
więcej niż w analogicz-
nym okresie roku 2014. 
Taki rezultat to zasługa 
doskonałego pierw-
szego półrocza, kiedy 
to notowaliśmy rekor-
dowe ilości rejestracji. 
– Rynek wyraźnie się 
nasycił. Większość rol-
ników, którzy planowali 
zakup nowej przyczepy 
zrobiła to w pierwszym 
półroczu. Od czerwca 
obserwujemy wygasa-
nie rynku i nie spodzie-
wałbym się w tej kwestii 
żadnych drastycznych 
zmian. W kolejnych 
miesiącach rynek po-
winien oscylować na 
granicy 250-350 sztuk 
miesięcznie – mówi 
Mariusz Chrobot z fir-
my Martin & Jacob.  
Niedościgniony Pronar
We wrześniu najwięk-
szą sprzedaż po raz ko-

lejny odnotował Pronar. 
W omawianym miesią-
cu zarejestrowano 111 
nowych przyczep tego 
producenta. Niestety 
oznacza to spadek za-
równo w porównaniu 
z poprzednim miesią-
cem (o 45 sztuk), jak 
i z rokiem ubiegłym 
(o 23 proc.). W miarę 
stabilne są natomiast 
udziały rynkowe Pro-
naru, które obecnie 
wynoszą 39,44 proc. 
Na drugim miejscu 
rankingu – ze sprze-
dażą prawie dwukrot-
nie mniejszą od lidera 
(54 sztuki) znajduje 
się Metal-Fach. Dla tej 
marki taki wynik ozna-
cza jednak delikatny 
wzrost – Metal-Fach 
zarejestrował bowiem 
o 1 przyczepę więcej niż 
w sierpniu i o 5 więcej 
niż w roku ubiegłym. 
Ranking w tym miesią-
cu zamyka Wielton ze 
sprzedażą 34 przyczep. 
Producent z Wielunia 
zarejestrował we wrze-
śniu 8 sztuk więcej niż 
w poprzednim mie-
siącu, co daje 20 proc. 
wzrost. W porówna-
niu z rokiem ubiegłym 
Wielton odnotował 
jednak 15 proc. spadek 
sprzedaży.  
Tym razem 6000-6999 
kg.

SPADEk REjEStRAcjI 
PRZycZEP 

Marcin Chrobot
agencja Martin & Jacob, 
monitorująca rynek rolniczy
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aktualnościzadzwoŃ do naS 
tel. 791 980 155
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NOTOWANIA

Targowisko Buraki 
ćwikłowe 
1.00 kg

Cebula 
1.00 kg

Fasola 
szparagowa
1.00 kg

Jabłka
1.00 kg

Gruszki
1.00 kg

Jaja
1 szt.

Kalafi or
1 szt.

Kapusta
1 kg

Kapusta
1 szt.Miejscowość

chojnice 0,50-1,00 1,40-2,00 8,00-8,50 2,00-3,50 5,00-6,00 0,45-1,00 2,00-3,50 1,50-2,00

Dzierzgoń 1,80 3,50 0,55

Gdańsk 2,00-2,50 1,50-2,50 10,00-12,50 2,30-3,50 5,50 0,50-0,80 4,50 1,40-2,50

kartuzy 1,00 2,50 10,00 2,50 3,00 4,50 1,50

kościerzyna 0,90-1,00 1,20-1,80 1,50-3,50 2,20-4,00 0,60-0,80 2,50-4,00 2,50-4,00

kwidzyn 1,90 3,50 0,50

Starogard 1,40 1,80 2,80 0,40-0,60 3,50 3,00

tczew 2,00 2,00-3,00 3,50 2,00-3,50 3,50-4,00

Ceny targowiskowe w woj. pomorskim za okres od 19.10.2015 r. do 23.10.2015 r.

Targowisko Marchew

1.00 kg

Ogórek 
długi
1.00 kg

Ogórek 
krótki
1.00 kg

Papryka
1.00 kg

Pietruszka
1.00 kg

Por
1.00 kg

Por
1.00 szt.

Pomidory
1.00 kgMiejscowość

chojnice 2,00-2,50 3,00-4,00 4,50-8,50 2,50-4,50 3,00-4,00 3,00-6,50

Gdańsk 2,50 6,50 4,00-4,80 7,50 2,00 3,50-7,00

kartuzy 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 3,00-5,00

kościerzyna 1,00-1,50 4,40-4,80 4,00-6,00 1,50-2,00 3,00-5,00

Starogard 1,80 4,00 3,00 5,00 7,00 2,00 5,00-7,00

tczew 1,50-2,00 2,50-3,50 6,00 10,00 7,00 4,00-6,50

Źródło: PODR Gdańśk 09.11.2015 III Pomorskie Forum Trzodziarskie
-Gdańsk, PGE Arena
-W ramach forum przewidziano prelekcje specjalistów zajmujących 
się tematyką trzody chlewnej, będzie to miejsce do wymiany do-
świadczeń i poglądów. W trakcie wydarzenia odbędą się również 
spotkanie tematyczne z przedstawicielami fi rm paszowych, budo-
walnych, weterynaryjnych, ubojowych i przetwórczych

16.11.2015 Konferencja „Odnawialne źródła ener-
gii w gospodarstwach domowych w rolnictwie”
-lubań, PODR 

24.11.2015 Konferencja „Produkcja wołowiny 
w opraciu o użytki zielone” 
- Słupsk, PODR
 
27-28.2015 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 
HORT-TECHNIKA oraz Targi Rybactwa 
- kielce, targi kielce
- Podczas targów sadowniczo-warzywniczych zobaczyć będzie moż-
na szeroką gamę  maszyn, sprzętu i urządzeń ogrodniczych, torfów 
i podłoży, szklarni i folii tunelowych, akcesoriów ogrodniczych, syste-
mów nawadniania, chemii ogrodowej oraz odzieży i obuwia ogrod-
niczego. Zakres branżowy wystawy uzupełnią zagadnienia związane 
z pszczelarstwem oraz szkółkarstwem.  W ramach targów odbędzie 
się również konferencja sadowo-warzywnicza organizowana przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Targowisko Seler
1.00 kg

Rzodkiewka
1 pęczek

Śliwka
1.00 kg

Ziemniaki
1.00 kgMiejscowość

chojnice 2,50-3,50 2,50 3,00-4,50 0,60-0,80

Dzierzgoń 0,90

Gdańsk 7,50 1,70-2,00 5,50 1,00-1,20

kartuzy 6,00 5,00 1,20

kościerzyna 4,00-5,00 1,50-2,00 3,00-5,00 1,00-1,20

kwidzyn 1,00

Starogard 7,00 1,50 1,00

tczew 7,00 1,00-1,20

Dane Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Tam 
 warto 
 być!

cena prosiąt 115-125 zł. za 1.00 szt. – Powiat kwidzyn



zadzwoŃ do naS 
tel. 791 980 155
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