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„Mamy ogromny potencjał produkcyjny.
Nasza żywność jest smaczna i najwyższej jakości.

Musimy jeszcze nauczyć się ją dobrze sprzedawać”.
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Organizator:
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• Wstęp wolny • Bezpłatny parking • Darmowy katalog wystawy
• Dofi nansowanie dojazdów grupowych
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18-21 września 2015 r., Bednary koło Poznania, gmina Pobiedziska
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Rozpoczynając no-
wą perspektywę 
fi nansową lat 2014-
2020 nie zapomi-
namy o tej, któ-
ra dobiega końca. 

W 100 proc. chcemy wykorzystać 
unijne środki na rozwój wsi i rol-
nictwa na lata 2007-2013. Dlatego 
też podjąłem decyzję o wydłużeniu 
terminu rozliczenia ośmiu dzia-
łań w ramach PROW. Pierwotny 
plan przewidywał,  że nastąpi to 
do końca czerwca tego roku. Obec-
nie okres składania wniosków roz-
liczeniowych wydłużony został do 
30 września 2015 r.

Decyzja dotyczy następujących 
programów: „Zwiększanie wartości 
dodanej i podstawowej produkcji 
rolnej i leśnej”, „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw”, „Po-
prawianie i rozwijanie infrastruk-
tury związanej z rozwojem i dosto-
sowywaniem rolnictwa i leśnictwa 
przez gospodarowanie rolniczymi 
zasobami wodnymi”, „Poprawianie 
i rozwijanie infrastruktury zwią-
zanej z rozwojem i dostosowywa-

niem rolnictwa i leśnictwa przez 
scalanie gruntów”, „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, „Przywra-
canie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonej w wyniku wystąpie-
nia klęsk żywiołowych oraz wpro-
wadzanie odpowiednich działań 
zapobiegawczych”, „Odtwarzanie 
potencjału produkcji leśnej znisz-
czonej przez katastrofy oraz wpro-
wadzanie  odpowiednich działań 
zapobiegawczych”, „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”.

Niedługo nastąpi też przesunięcie 
104 mln euro, z działań cieszących 
się mniejszą popularnością, na do-
fi nansowanie programu pomocy 
dla młodych rolników. Ze wstęp-
nych wyliczeń wynika, że po tym 
przesunięciu premie w wysokości 
100 tys. zł otrzyma łącznie 14,5 tys. 
gospodarstw.

Polskie sadownictwo 
kontra embargo
Umiejętne wykorzystywanie fun-
duszy i inwestowanie w dalszy roz-
wój pozwoliło m.in. na złagodze-
nie skutków rosyjskiego embarga. 

Nowy rozdział w rolnictwie

Marek Sawicki
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Chcąc zwiększyć 
sprzedaż produktów 
rolno-spożywczych 
musimy pozbyć 
się polsko-polskiej 
konkurencji na 
światowych 
rynkach.

Prof. dr hab.
Wiesław Oleszek 
O wartości wody dla 
zrównoważonego 
rolnictwa.
s4

Rolnictwo XXI wieku
Jak wypełni potrzeby 
żywnościowe 
na świecie? 
s7

W ciągu ostatnich jedenastu lat po-
nad 7 mld zł unijnego wsparcia tra-
fi ło do 314 grup zrzeszających pro-
ducentów owoców i warzyw. Dzięki 
temu, zakupione zostały nie tylko 
nowoczesne maszyny, ale zbudowa-
ne zostały chłodnie i przechowalnie. 
Zainwestowano również w wydaj-
ne maszyny i urządzenia, służące 
do mycia, czyszczenia, sortowania, 
pakowania, czy konfekcjonowania 
owoców i warzyw. Wszystkie te dzia-
łania pozwoliły na poszukiwania 
nowych rynków zbytu po zabloko-
waniu eksportu na rynek rosyjski.

Produkujemy owoce i warzywa 
wysokiej jakości, cieszące się uzna-
niem konsumentów na wielu ryn-
kach światowych. Sztandarowa po-
zycja – nasze jabłka, mogą już być 
wysyłane m.in. do Azji i na rynek 
kanadyjski.

Kolejne wyzwania
Wyzwaniem na najbliższe lata będzie 
z pewnością konsolidacja pozioma
 i pionowa grup producenckich i ich 
zrzeszeń. Tylko wówczas będziemy w 
stanie podołać konkurencji na świa-

towych rynkach. Dotyczy to oczywi-
ście wszystkich, a nie tylko sektora 
owoców i warzyw. Mamy ogromny 
potencjał produkcyjny. Nasza żyw-
ność jest smaczna i najwyższej ja-
kości. Musimy jeszcze nauczyć się 
ją dobrze sprzedawać. Nie możemy 
wpadać w zachwyt, że pomimo ro-
syjskiego embarga nasz eksport rolny 
wciąż rośnie. Powoli wyczerpują się 
proste mechanizmy. Chcąc zwiększyć 
sprzedaż produktów rolno-spożyw-
czych musimy pozbyć się polsko-
-polskiej konkurencji na światowych 
rynkach. Niezbędne jest zbudowanie 
silnego holdingu, który zająłby się 
sprzedażą dużych partii produktów 
na konkretnych rynkach. Potrafi ą 
to robić np. Francuzi, czy Niemcy, 
którzy na tych samych rynkach uzy-
skują zdecydowanie lepsze ceny niż 
my. Nie mam wątpliwości, że też bę-
dziemy w stanie osiągać lepsze ceny. 
Przemawiają za tym zarówno walo-
ry smakowe naszych produktów, jak 
i ich jakość. Przeszkodą jest polsko-
-polska konkurencja. Jej pokonanie 
to nasze zadanie na przyszłość. Im 
szybciej się to dokona, tym lepiej. 

Znajdź nas

WYZWANIA
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Rolnictwo zmienia się na naszych oczach. Niewątpliwie jest to zasługa 
samych rolników, ale bez unijnego wsparcia nie byłoby to możliwe.

CZYTAJ NA WWW.NOWOCZESNEROLNICTWO.INFO

Rolnictwo produkuje 
nie tylko żywność 
O tym co jeszcze 
opowiadają specjaliści 
SGGW.

Please Recycle facebook.com/mediaplanet.poland @Mediaplanet_Pol

samych rolników, ale bez unijnego wsparcia nie byłoby to możliwe.

Wapnowanie
żyzna gleba – wyższe plony 

Propagujemy wiedzę o zastosowaniach 
produktów wapienniczych.

Wspieramy rozwój nowych produktów i ich zastosowań.

Zrzeszamy wiodących producentów branży wapienniczej.
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INSPIRACJE

Ochrona roślin w kontekście 
zagrożeń zrównoważonego rolnictwa

Ochrona roślin pozostaje gwarantem 
stabilizacji plonowania i uzyskiwania 
wysokich i dobrych jakościowo plonów.

Prof. dr hab. 
Stefan Pruszyński
Instytut Ochrony Roślin, 

Państwowy Instytut Badawczy

O
chrona roślin, poprzez stosowanie 
w ograniczaniu liczebności or-
ganizmów szkodliwych tysięcy 
ton obcych dla środowiska sub-
stancji chemicznych, wydaje się 
często trudna do pogodzenia 
z ideą i założeniami rolnictwa 
zrównoważonego. Wbrew jed-

nak takim obawom, postęp jaki miał miejsce w ochronie 
roślin w ostatnich latach, w tym prawie całkowita zmiana 
asortymentu stosowanych środków ochrony roślin oraz 
stworzenie naukowych podstaw podejmowania decyzji 
o potrzebie zabiegu i terminie jego wykonania, sprawiają 
że, prawidłowo realizowana ochrona roślin, a szczegól-
nie programy integrowanej ochrony w pełni mieszczą się 
w koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Gwarancja dobrych plonów
Ochrona roślin pozostaje też gwarantem stabilizacji plo-
nowania i uzyskiwania wysokich i dobrych jakościowo 
plonów. Każde masowe pojawienie się organizmów szko-
dliwych, może doprowadzić do całkowitej utraty plonu, 
a więc i do utraty nie tylko zysku, ale również nakładów 

poniesionych przez rolnika na przygotowanie i prowadze-
nie plantacji. Zabiegi ochrony roślin, poprzedzone wnikli-
wą analizą stanu zdrowotnego plantacji, praktycznie za-
wsze przynoszą producentowi dochód wielokrotnie prze-
wyższający koszt zabiegu. 

Budowanie świadomości
Współczesna ochrona roślin ma też bardzo mało wspól-
nego z tą będącą obiektem krytyki i zagrożeniem dla śro-
dowiska sprzed 50. lat. W Polsce wprowadzono ustawowo 
szkolenia dla wszystkich wykonawców zabiegów ochro-
niarskich oraz obowiązkowe przeglądy aparatury ochrony 
roślin. Powołana została Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa kontrolująca m.in. prawidłowość 
prowadzenia zabiegów. 

Dostępność artykułów spożywczych powoduje, że na-
dal z pewną „łatwością” podnosi się zarzuty skierowane 
przeciw chemicznej ochronie roślin, negując w niektórych 
przypadkach jej potrzebę. Wielkim zadaniem środków ma-
sowego przekazu jest edukacja społeczeństwa i unikanie 
wyolbrzymiania spraw incydentalnych czy wynikających 
z prostej ludzkiej pomyłki, a oddawanie rzeczywistego 
miejsca i znaczenia ochrony roślin.

www.tim-wina.com.pl
TiM S.A. 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regera 111, tel. +48 33 829 98 40, fax +48 33 818 28 96

Z miłości do wina

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, nawet najmniejsza ilość alkoholu 
może szkodzić kobietom w ciąży, pij odpowiedzialnie – stop jeździe po alkoholu!

Cydr Polski Klasyczny i Polski Rumiany to wynik wyjątkowo 
starannego doboru jabłek, z jakich owe cydry powstają. 

Ścisła kontrola procesu produkcji, na końcu jakość zamknięta w każdym 
kieliszku, po którą miłośnicy cydru sięgają niezwykle chętnie.

 Do produkcji Cydru Polskiego Klasycznego posłużyły najlepsze gatunki ręcznie 
selekcjonowanych jabłek, wzrosłych wyłącznie w polskich sadach, odmian: Idared, 

McIntosh, Antonówka, Jonathan i Spartan; a dla Cydru Rumianego dodatkowo 
Gala i Malus Purpurea, zwana jabłonią purpurową.

 Maksymalnie dużo uwagi skupia na sobie jakość produktu, ze wskazaniem jego tradycyjnego 
polskiego charakteru, o czym komunikuje nazwa. Tym samym entuzjaści cydru otrzymują 
najlepszy, nowoczesny, oparty na tradycji, orzeźwiający dzięki delikatnemu musowaniu 

smak, przepełniony aromatem świeżo tłoczonych owoców jabłoni.
 Zupełnie wyjątkowa jakość niepasteryzowanego Cydru Polskiego Klasycznego 

i Rumianego potwierdza, że warto zapłacić nieco więcej, nie nadwyrężając 
jednak przeznaczonego na zakup budżetu.

 Cydry Polski Klasyczny i Polski Rumiany zostały uhonorowane godłem 
Doceń Polskie i tytułem Top Produkt, zyskują najwyższe noty 
w profesjonalnych degustacjach, co stanowi najlepszy dowód 

na najwyższą jakość produktów i najlepszą rekomendację 
dla klienta zastanawiającego się, po który 

z gatunku cydrów sięgnąć.
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Dr hab. Rafał Pudełko
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa,

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Wśród nowoczesnych 
rozwiązań najbar-
dziej znacząca jest 
teledetekcja. Telede-
tekcja jest to metoda 
zdalnej i nieinwazyj-
nej obserwacji obiek-

tów. Rozwój metod teledetekcyjnych wiąże się ści-
śle z wynalezieniem i ciągłym ulepszaniem metod 
fotograficznych. Pierwszym znaczącym krokiem 
w zastosowaniu obserwacji zdalnej w naukach o ziemi 
było umieszczenie aparatu na obiekcie latającym. Tak 
narodziła się teledetekcja lotnicza. Kolejnym krokiem 
milowym stało się wykorzystanie, od lat 50. ubiegłe-
go wieku, sztucznych satelitów ziemi jako platform 
obserwacyjnych. Jednak przed długie lata teledetek-
cja satelitarna była zarezerwowana dla celów militar-
nych. Koniec tzw. okresu „zimnej wojny” początkuje 
większą dostępność danych satelitarnych dla celów 
cywilnych. W tym okresie następuje również przełom 
technologiczny umożliwiający automatyczną analizę 
obrazów. To właśnie upowszechnienie się kompute-
rów dało naukowcom efektywne narzędzie do prowa-
dzenia badań przestrzennych, w tym również badań 
rolniczych. Już na samym początku rozwoju telede-
tekcji zauważono, że obraz pól, który dla patrzącego 
z ziemi rolnika czy naukowca jest jednorodny, w rze-
czywistości stanowi mozaikę. Mozaika ta odpowiada 
zmienności przestrzennej gleby, której właściwości 

bezpośrednio odpowiadają za uzyskiwany plon. Moż-
liwość oceny tego zróżnicowania oraz wykorzystania 
odpowiednich technik uprawy dało początek rolnic-
twu precyzyjnemu, któremu dokładność zapewniła 
kolejna technologia satelitarna – GPS. 

Spektrum możliwości
Obserwacja ziemi z poziomu satelity daje ol-
brzymie możliwości. Na jednym zdjęciu moż-
na sfotografować obszar wielu tysięcy kilo-
metrów kwadratowych lub mniejszy obszar 
z dużą dokładnością odwzorowanych obiektów 
(np. widoczne pojedyncze drzewa). Wykorzysty-
wane są sensory o różnych zakresach spektralnych 
(np. zdjęcia radarowe, w paśmie widzialnym, pod-
czerwieni, termalne). W rolnictwie oraz badaniach 
środowiskowych zdjęcia w podczerwieni są szcze-
gólnie ważne, ponieważ na ich podstawie moż-
na oceniać stan wegetacji (np. przewidywać plon 
i podejmować decyzję o intensywności stosowania 
zabiegów agrotechnicznych) oraz oceniać różnego 
typu zagrożenia dla upraw (stres wodny, porażenia 
chorobami, pojawienie się szkodników, czy nawet 
szacowanie szkód łowieckich).  

Perspektywa wdrożenia
Pomimo niezaprzeczalnych zalet wykorzystanie 
danych satelitarnych w rolnictwie polskim wciąż 
nie jest powszechne. Wpływa na to głównie ce-

na zakupu zdjęć oraz problemy w pozyskiwaniu 
danych dla dokładnie zaplanowanych terminów. 
Dodatkowo, na rejestrację zdjęć w podczerwie-
ni wpływa zachmurzenie, które nie jest trans-
parentne dla tego typu rejestracji. Jednak stan 
ten już wkrótce może ulec zmianie. Europejska 
Agencja Kosmiczna (ESA) wdraża rezultaty pro-
gramu Copernicus. Przedsięwzięcie to jest obec-
nie najbardziej ambitnym realizowanym progra-
mem obserwacji ziemi. Ma na celu zapewnienie 
pozyskania dokładnych, aktualnych i łatwo do-
stępnych informacji w celu poprawy zarządzania 
środowiskiem, zrozumienia mechanizmów ob-
serwowanych zmian klimatycznych i łagodzenia 
ich skutków oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
cywilnego. Polska jako członek ESA będzie miała 
dostęp do tych danych. Obecnie realizowane są 
projekty badawcze i wdrożeniowe, fi nansowane 
przez ESA (zarówno przez jednostki naukowe, jak 
i fi rmy) mające na celu opracowanie innowacyj-
nych produktów i technologii, które mają bazo-
wać na technologiach satelitarnych. Wiele z tych 
projektów dotyczy bezpośrednio rozwoju metod 
precyzyjnych w rolnictwie, logistyce transportu 
produktów rolnych, OZE w rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (np. biomasa, uprawy roślin ener-
getycznych) oraz technologii informatycznych, 
upowszechniania informacji i systemów wspie-
rania decyzji. 

Prof. dr hab. 
Wiesław Oleszek

Dyrektor Instytutu Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa,

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Z defi nicji tej zrodziło się pojęcie „rol-
nictwa zrównoważonego” jako takie-
go, które jest alternatywne do mo-
delu rolnictwa intensywnego, czyli 
wiąże cele produkcyjne rolnictwa 
z wymaganiami środowiskowymi 
i nie prowadzi do „zużycia przyrody”. 

Przyjęta w Polsce strategia zrównoważonego rozwo-
ju wsi i rolnictwa na lata 2012-2020 zakłada poprawę 
jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wyko-
rzystanie ich potencjału i zasobów włączając rolnic-
two i rybactwo. 

Jednym z podstawowych czynników decydujących 
o potencjale produkcyjnym polskiego rolnictwa jest 
woda, a właściwie uzależnienie produkcji roślinnej od 
wody opadowej. W warunkach zmieniającego się kli-
matu obserwuje się duże wahania w dostępności do 
wody i wynikające z tego faktu zjawiska ekstremalne, 
czyli powodzie i susze. Dziedzina ta wymaga natych-
miastowych innowacyjnych rozwiązań, prowadzą-
cych do ograniczenia zużycia wody, gromadzenia jej 
w momentach gdy występuje ona w nadmiarze (ma-
ła retencja), a także opracowania opłacalnych syste-
mów i technologii nawadniania. Istotnym elementem 
w gospodarowaniu wodą jest też jej retencja w samej 

glebie, której wzrost można osiągnąć poprzez podnie-
sienie zawartości w niej substancji organicznej lub/i 
stosowania technik uprawy uproszczonej. 

Obserwowane w ostatnich dekadach zubożenie 
gleb w Polsce w glebową substancję organiczną wy-
maga szybkiej interwencji i innowacyjnych rozwią-
zań, w tym wykorzystania surowców odpadowych 
z rolnictwa do produkcji biowęgla i wykorzystania go 
zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Jest 
to problem o znaczeniu strategicznym dla kraju, gdyż 
wiąże się również z ograniczeniem emisji gazów cie-
plarnianych z upraw polowych i produkcji zwierzęcej 
i wpisuje się w szeroko pojętą zieloną gospodarkę (bio-
gospodarkę). Ze zwiększeniem zawartości substancji 
organicznej w glebie wiąże się również problem znacz-
nego zakwaszenia gleb w Polsce i jego niekorzystnego 
wpływu na wykorzystanie składników pokarmowych 
przez uprawy. Należymy do krajów w Europie o jed-
nym z niższych współczynników efektywności wyko-
rzystania azotu, jednego z najbardziej plonotwórczych 
makroelementów. Przy stosunkowo niskich, średnich 
dawkach azotu (62 kg/ha), przy niskiej zasobności gleb 
w materię organiczną, jego wpływ na środowisko jest 
znaczący. Wymaga to z jednej strony poprawy wła-
ściwości gleby, jak i innowacji w zakresie formulacji 

nawozów azotowych, ich racjonalnego dawkowania 
oraz inteligentnych technologii samego nawożenia po-
przez zmiany w sposobach aplikacji, stosowania metod 
spowolnienia jego uwalniania, jak również precyzyj-
nie dobranych terminów jego stosowania. Zagadnie-
nia te są elementem rolnictwa precyzyjnego, opartego 
o najnowocześniejsze technologie monitorowania za-
sobności gleby w składniki pokarmowe (spektrome-
try do pomiaru przewodności elektrycznej, zawarto-
ści materii organicznej i odczynu gleby montowane 
na maszynach rolniczych) pozwalające tworzyć mapy 
zasobności gleby. Nowoczesne rozwiązania w zakresie 
obrazowania stanu upraw (czytniki obrazowania NDVI, 
zdjęcia lotnicze, drony, zdjęcia satelitarne) pozwalają 
w sposób inteligentny monitorować stan zaopatrzenia 
upraw w składniki pokarmowe, jak również ich stan 
fi tosanitarny i stosować odpowiednie zabiegi w zależ-
ności od potrzeb roślin. 

O potencjale rolnictwa decyduje również postęp bio-
logiczny. Kreowanie nowych odmian lepiej przystoso-
wanych do warunków siedliskowych, odpornych na 
niedobory wody i patogeny, lepiej wykorzystujących 
składniki pokarmowe, to zadania dla współczesnej 
biologii molekularnej i szerokie pole do rozwiązań in-
nowacyjnych w rolnictwie.

Technologie satelitarne
dla innowacyjności 
w rolnictwie

Obserwacja ziemi z poziomu satelity daje olbrzymie możliwości. 
Na jednym zdjęciu można sfotografować obszar wielu tysięcy kilometrów
kwadratowych lub mniejszy obszar z dużą dokładnością odwzorowanych 
obiektów (np. widoczne pojedyncze drzewa).

Rolnictwo i jego rola dla 
zrównoważonego rozwoju 
i innowacji

Zgodnie z przyjętymi na szczycie w Rio de Janerio założeniami, zrówno-
ważony rozwój to postawienie znaku równości pomiędzy czynnikami 
społeczno-gospodarczymi oraz środowiskowymi, czyli poprawa jakości 
życia społeczeństw poprzez zachowanie równowagi pomiędzy trzema 
rodzajami kapitału: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym. 

OZE w gospodarstwach 
rolnych 

Program priorytetowy Prosument, 
uruchomiony w ubiegłym roku 
przez NFOŚiGW, cieszy się powodze-

niem wśród osób, które chcą posiadać 
własne, odnawialne źródła energii. 

Preferencyjne fi nansowanie obej-
muje m.in. zakup i instalację kotłów 

opalanych biomasą, pomp ciepła 
i  kolektorów słonecznych o zainstalo-
wanej mocy cieplnej do 300 kWt. Dla 
tych przedsięwzięć dofi nansowanie 
wynosi do końca 2016 r. 20 proc. kosztów 
kwalifi kowanych, potem zaś – 15 proc. 

Na inwestycje w systemy fotowolta-
iczne, małe elektrownie wiatrowe 

i mikrogenerację o mocy do 40 kWp,  
w okresie lat 2015 – 2016 można otrzy-
mać dofi nansowanie do 40 proc. kosz-
tów kwalifi kowanych. W kolejnych 
latach pomoc spada do 30 proc. maksy-
malny okres realizacji przedsięwzięcia 
wynosi 18 miesięcy.

Program Prosument jest realizowa-
ny do 2022 r., a zobowiązania będą 

podejmowane do 2020r. Budżet progra-
mu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł. 

Więcej informacji: www.nfosigw.gov.pl  

SPRAWDŹ
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PANEL EKSPERTÓW

Andrzej Sugajski
Dyrektor Generalny Związku

Polskiego Leasingu

Mariusz Buława
Country Manager

CLAAS Financial Services
SAS S.A.

Kredyt bankowy lub pożyczka na-
dal są dominującymi sposobami 
fi nansowania zakupów nowego 
sprzętu rolniczego. „Leasing jest 
wykorzystywany przez przedsię-

biorstwa rolne zainteresowane optymalizacją 
rozliczeń podatkowych. Wówczas cała rata le-
asingu jest zaliczana do kosztów prowadzenia 
działalności (leasing operacyjny). Jednak znaczną 
część transakcji zawieranych w tym segmencie 
rynku stanowią umowy pożyczki. Chętnie sięga-
ją po nie rolnicy, będący benefi cjentami środków 
unijnych” – wyjaśnia Andrzej Sugajski, Dyrektor 
Generalny Związku Polskiego Leasingu.

Podobną opinię mają producenci sprzętu rolni-
czego. „Zdarzają się zakupy za gotówkę, ale naj-
częstszą formą fi nansowania jest pożyczka od 
fi rmy leasingowej lub kredyt z banku. Rzadziej 
stosowany jest leasing” – mówi Mariusz Buła-
wa, Country Manager w fi rmie CLAAS Financial 
Services, powołanej do wsparcia fi nansowego na-
bywców maszyn CLAAS, przodujących na rynku 
w segmencie dużych kombajnów hybrydowych. 
Dlaczego zatem rolnicy stronią od leasingu? 

Kalosze w bagażniku
Okazuje się, że hamulcem w stosowaniu leasin-
gu w rolnictwie nie jest jego dostępność. „Pra-
cownik banku w dużej mierze siedzi w okien-
ku. Firmy leasingowe natomiast mają handlow-
ców, którzy świetnie znają rynek maszyn rolni-
czych, gdyż specjalizują się w nim od lat. I to oni są 
w bezpośrednim kontakcie z rolnikami. Wielu 
z nich mówi, że wozi w samochodzie kalosze, 

jako podstawowe narzędzie pracy” – mówi dyrek-
tor generalny ZLP.

Problemem nie jest także opłacalność. Według 
danych Konfederacji Lewiatan, aż 71,7 proc. rol-
ników korzystających z leasingu jest przekona-
nych o tym, że leasing oferuje im lepsze warun-
ki fi nansowe niż korzystanie z kredytu. „Dzięki 
doskonałej znajomości tego segmentu rynku fi r-
my leasingowe oferują możliwość spłacania rat 
zgodnie z sezonowością przychodów, dostosowują 
wysokość wkładu własnego do możliwości fi nan-
sowych rolnika, a w zależności od ekonomicznej 
używalności sprzętu dopasowują odpowiednio 
do czasu trwania umowy” – wyjaśnia Sugajski.

To, co stanowi największą barierę dla rozwoju 
leasingu na rynku maszyn rolniczych to zawiłości 
prawne utrudniające łącznie tej formy fi nanso-
wania z programami dopłat z Unii Europejskiej. 
W Programie Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW) 
przeniesienie własności leasingowanego sprzętu 
na rolnika musi nastąpić nie później niż z chwi-
lą zapłaty ostatniej raty. Ta zasada powoduje, że 
w praktyce refundowane mogą być jedynie wy-
datki z umowy leasingu fi nansowego, a to elimi-
nuje z kręgu zainteresowanych podmioty, które 
są zainteresowane optymalizacją podatkową. 
Ponadto rolnik, który chce skorzystać z dopła-
ty unijnej, musi wykazać, że projekt, do które-
go niezbędna jest mu maszyna jest trwały. Ten 
pięcioletni okres trwałości projektu rozpoczyna 
się jednakże dopiero po przeniesieniu na rolnika 
własności maszyny, czyli, w przeciwieństwie do 
pożyczki nie po podpisaniu umowy na dofi nanso-
wanie, ale dopiero po zakończeniu okresu spłaty 

rat leasingowych. Jeśli okres spłat trwa ok. 3 lat 
(minimalny okres dla większości maszyn rolni-
czych), to dopiero po ich upływie zaczyna się pię-
cioletni okres trwałości projektu.

Z uwagi na to, iż ostateczna wypłata refunda-
cji (dopłata do ostatniej raty w umowie) powinna 
nastąpić nie później niż dwa lata po zakończeniu 
okresu budżetowego to w roku 2020, żeby otrzy-
mać dofi nansowanie należałoby zawrzeć umowę 
na maksimum dwa lata, a to może być stanowczo 
za krótki okres, aby rolnik mógł spłacić w całości 
leasingowany sprzęt.

Coraz więcej pożyczek
Sprawia to także, że cały czas na rynku maszyn 
rolniczych dominują pożyczki. Do tego stopnia, 
że leasingodawcy wprowadzili ją do swego port-
folio usług. Wprawdzie nazywa się ona pożyczką 
leasingową, ale tylko dlatego, że oferuje ją wła-
śnie fi rma leasingowa zamiast banku. „Pożyczka 
w ofercie fi rm leasingowych powstała głównie 
przez fundusze unijne. Największa grupa – sprzęt 
rolniczy” – podsumowuje Sugajski.

Nawet producenci sprzętu coraz częściej oferu-
ją ją swoim klientom. „Finansowanie fabryczne 
zdobywa sobie coraz większą popularność wśród 
nabywców maszyn rolniczych” – twierdzi Buława 
i dodaje – „Pozwala na szybką ocenę ryzyka kredy-
towego dzięki najbardziej rzetelnej (bo dokonanej 
z pierwszej ręki) wycenie maszyny, stanowiącej 
zabezpieczenie pożyczki. Formalności związane 
z udzieleniem fi nansowania ograniczone są do 
absolutnego minimum”.

Rozmawiała: Beata Socha

Leasing kontra dotacje
Pomimo dostępności wielu form fi nansowania, polscy rolnicy inwestujący w sprzęt 
i maszyny nadal najczęściej wybierają pożyczki. Leasing, którego rynek z roku na rok rośnie 
w imponującym dwucyfrowym tempie, pozostaje w branży rolniczej na drugim planie. 



Konkurencyjność, nowoczesność, zrównoważona i świadoma produkcja oraz ukierunkowanie 
na pionierskie rozwiązania w technikach nawożenia – tak wygląda dziś polskie rolnictwo i w takim 
wydaniu może być stawiane za wzór dla innych krajów. Rozwój polskiego rolnictwa to także rozwój 
znajdującej się w czołówce europejskich producentów nawozów – Grupy Azoty. Spółka na bieżąco 
odpowiada na potrzeby polskich i zagranicznych przedsiębiorców rolnych, a w swojej działalności 
uwzględnia globalne potrzeby żywnościowe.

Konkurencyjność, nowoczesność, zrównoważona i świadoma produkcja oraz ukierunkowanie Konkurencyjność, nowoczesność, zrównoważona i świadoma produkcja oraz ukierunkowanie 

Rolnictwo XXI wieku – odpowiedzialne
i nowoczesne, które wypełni potrzeby 
żywnościowe na świecie

Na świecie żyje około 7 mld osób, a liczba ta stale rośnie. Do 
2035 r. może sięgnąć 8,6 mld, a w 2050 r. nawet 9,3 mld. 
Wzrasta znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego, a tym
samym zapotrzebowanie na produkty rolno-spożywcze. 
Dlatego świat poszukuje efektywniejszych metod upraw 

i dlatego jednym z kluczowych obszarów zainteresowania Grupy Azoty 
są badania nad skutecznymi technikami nawożenia.

– Chodzi o to, żeby tworzyć nawozy, których będzie jak najmniej, ale będą 
jak najbardziej odżywcze dla roślin. Wpłyną na to specjalne mikro związ-
ki, dające roślinie w odpowiednich fazach wzrostu odpowiednie substancje 
odżywcze. Jest to bardziej efektywne i ekologiczne podejście do nawożenia. 
Nie trzeba już budować kolejnych zakładów do produkcji prostych nawo-
zów, bo to nie promuje dobrych praktyk agrarnych. Musimy iść od ilości do 
jakości, bo póki co, nie ma dla nawożenia alternatywy jeśli chodzi o metody 
wypełnienia potrzeb żywnościowych na świecie – mówi Paweł Jarczewski – 
Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Nowe rozwiązania nawozowe
W dzisiejszym rolnictwie najważniejsza jest elastyczność, ułatwiająca dopa-
sowywanie prowadzonej działalności nie tylko do zmieniających się warun-
ków rynkowych, ale także otwartość na coraz nowsze metody agrotech-
niczne. Ewolucja technologii upraw przebiega dziś na wielu płaszczyznach. 
Oprócz nowych rodzajów materiałów siewnych, zauważalny jest większy 
udział kwalifi kowanych nasion, dążenie do optymalnej ochrony chemicz-
nej ze względu na szkodliwy wpływ pestycydów oraz wybór najbardziej 
optymalnych kosztowo i bio-technologicznie kompozycji nawozowych. 

– W naszym przypadku przechodzimy obecnie transformację z fi rmy ty-
powo nawozowej w fi rmę technologiczno-nawozową. Chodzi o zwiększanie 
efektywności, np. przy produkcji amoniaku. Drugą kwestią jest ukierunko-
wanie na specjalistyczne formuły nawozowe. Profesjonalnie nazywa się to 
biomodelingiem. To zupełnie inne podejście do produkcji i marketingu na-
wozów. Odchodzimy od nawozów prostych, których trzeba używać dużo 
i mało precyzyjne. Przechodzimy do kompletnych systemów nawożenia 
uwzględniających badania, odpowiednie maszyny i nowoczesne wielo-
składnikowe formuły – podkreśla prezes Paweł Jarczewski.

Przykładem może być RSM®, produkowany przez Grupę Azoty. Dzięki 
płynnej formule, można go łatwiej aplikować oraz, co najważniejsze, doda-
wać do niego pierwiastki, których brakuje w określonych rodzajach gleb. 

– RSM daje wiele możliwości i korzyści. To trzy formy azotu absolutnie 
optymalnie działające na roślinę w każdej fazie wzrostu. To również równo-
mierne kropelkowe nawożenie, szybkie przyswajanie i skuteczność w okre-
sie coraz częstszych susz. To też ekonomicznie tańszy nawóz przeliczając 
1 tonę N (azotu) – mówi Hubert Kamola, Dyrektor Departamentu Korpo-
racyjnego Sprzedaży Nawozów Grupy Azoty – W Grupie Azoty coraz bar-
dziej rozwijamy aplikacje z siarką oraz aplikacje nawożenia właśnie płyn-
ną formułą RSM. Intensywnie rozwijamy tym samym logistykę produktu 
i zdolności produkcyjne. Rozwijamy też sam produkt poprzez dodawanie 
siarki (RSM 27+3s) oraz form zchelatyzownaych mikro-składników – dziś 
wprowadzamy trzy rodzaje +mikro dodatków: dla zboża, rzepaku, kuku-
rydzy – dodaje Hubert Kamola.

Niedawno Grupa Azoty wspólnie z fi rmą ADOB opracowała również 
pierwszą na świecie technologię tzw. suszenia rozpyłowego z jedno-
czesną mikro granulacją, z której powstał wolny od pyłów, innowacyjny 

nawóz MICRO – 1. Jako jedyny na rynku zawiera chelat manganu, dlatego 
jest całkowicie wchłaniany przez roślinę. Jego przyswajalność, niezależna 
od warunków glebowych takich jak pH, czy wysoki indeks solny, umożli-
wi rolnikom zwiększenie efektywność upraw. Aplikacja nawozu, z uwagi 
na jakość surowców wykorzystywanych do produkcji, znacząco ogranicza 
wprowadzanie do gleby metali ciężkich, szczególnie kadmu, uważanego 
za jeden z najbardziej szkodliwych dla środowiska. Grupa Azoty rozwija 
mikrogranulaty dla trzech upraw: rzepak, kukurydza i burak.

Uprawy specjalistyczne i wysokowydajne to kierunek, w którym aktualnie 
zmierza sektor rolno-przemysłowy w Polsce i na świecie. Światowa branża na-
wozowa, w ramach IFA – Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Producentów Nawozów (Inter-
national Fertilizer Industry Association), zapowia-
da stawianie na pierwszym miejscu już nie ilości 
a jakości produktów. Grupa Azoty, już od dawna 
w ten sposób buduje swoje portfolio produktowe. 

Grunt to wiedza
Pod tym hasłem Grupa Azoty we współpracy 
z PKO Bankiem Polskim rozpoczyna ogólnopolski 
trzyletni program badań pH gleb oraz zasobno-
ści w składniki odżywcze. W ramach akcji spółki 
zamierzają dotrzeć do blisko 2 tys. gospodarstw 
rolnych w całym kraju i przebadać 28 tys. próbek 
we współpracy z  Okręgowymi Stacjami Chemicz-
no – Rolniczymi. 

Celem programu jest popularyzacja technologii 
optymalnego nawożenia z uwzględnieniem rodza-
ju uprawy i zasobności gleby, jak również rozwój 
nowych technologii nawożenia i produktów na-
wozowych dostosowanych do potrzeb polskiego 
rolnictwa. W ramach programu Grunt to Wiedza, 
zostanie bezpłatnie przebadanych w zasobność 
składników odżywczych, co najmniej 93 tys. 
ha gleb na terenie całego kraju.  

* * *

Grupa Azoty – wizytówka polskiej chemii
Grupa Azoty to europejski lider w pro-
dukcji chemicznej. To fi rma nastawiona na 
innowacyjność i przyszłość. Z powodzeniem 
konkuruje z największymi światowymi fi rmami 
chemicznymi. Grupa Azoty oferuje swoim klientom 
bogaty portfel produktów – od nawozów azotowych, 
wieloskładnikowych i fosforowych oraz tworzyw kon-
strukcyjnych, po alkohole OXO, plastyfi katory i pigmenty. Grupa Azoty za-
kończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9,9 mld zł przy 
skonsolidowanym zysku netto na poziomie 265 mln zł. Grupa dysponuje własną 
infrastrukturą logistyczną oraz zapleczem badawczym, projektowym i serwisowym. 
Do 2020 roku spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje 7 mld złotych, a dla swo-
ich klientów stać się dostawcą pierwszego wyboru. W zakresie chemikaliów celem 
Grupy Azoty jest utrzymanie pozycji krajowego i europejskiego lidera na rynku me-
laminy, plastyfi katorów i alkoholi OXO w regionie Centralnej i Wschodniej Europy 
oraz rozwój sprzedaży pozostałych chemikaliów znajdujących się w portfelu Grupy. 
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RYNKOWA EKSTRAKLASA 
New Holland należy do liderów rynku maszyn rolniczych w Polsce. Wysoka wydajność, łatwość obsługi, 
komfort użytkowania, a przede wszystkim stałe udoskonalanie sprzętu rolniczego, to tylko niektóre 
z czynników decydujących o powodzeniu tej marki. 

Tomasz Wieja, Marketing Manager New Holland podkreśla, 
że fi lozofi ą marki New Holland jest praca w interesie swoich 
klientów. – Klienci, do których adresujemy naszą ofertę, są 
i będą klientami wymagającymi – mówi T. Wieja. Nawet najlep-
szy produkt nie mógłby trafi ć do fi nalnego odbiorcy bez do-

skonale zorganizowanej sieci dystrybucji. Do sukcesu marki New Holland 
przyczyniła się m.in. profesjonalna sieć dealerska, pokrywająca swym zasię-
giem teren całej Polski, z placówkami w każdym z szesnastu województw. 
Tworzy ją 49 punktów sprzedaży. Tak rozbudowana sieć dystrybucji jest 
w stanie zapewnić klientom fachowe doradztwo przy zakupie maszyn oraz 
wszelkie usługi konieczne do tego, by mogli odnosić sukcesy w rolnictwie.

New Holland nieustannie inwestuje w rozwój swych produktów, dosto-
sowując je do zmieniających się potrzeb klientów. Autoryzowani dealerzy 
zapewniają nie tylko profesjonalne doradztwo, ale również sieć serwi-
sową, która swoim zasięgiem obejmuje każdy zakątek kraju. Różnorod-
ność produktów pozwala na zaspokojenie potrzeb różnych odbiorców 
z sektora rolniczego, a dostępność sprzętu zapewniają atrakcyjne warun-
ki fi nansowania. Wyłącznie do klientów autoryzowanych dealerów marki 
New Holland adresowane są produkty fi nansowe CNH Industrial Capital, 
w tym leasing, pożyczka oraz fi nansowanie pomostowe (dla inwestycji 
połączonych z dofi nansowaniem ze środków UE).

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że wraz z rosnącymi oczekiwaniami 
naszych klientów, rosną wymagania stawiane oferowanym przez nas pro-
duktom. Ustalanie najwyższych norm w zakresie jakości i obsługi klienta 
to podstawa naszego powodzenia. Dlatego tak ważne jest, aby klienci 
mogli komunikować się z New Holland bezpośrednio, zawsze, gdy wynik-
nie taka potrzeba – podkreśla T. Wieja. 

Aby zapewnić najwyższy poziom indywidualnej opieki posprzeda-
żowej stworzono Top Service. Działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu, 365 dni w roku. Usługa realizowana jest w ścisłej współpracy 
z siecią dilerską. Zespół Top Service tworzą eksperci ds. technicznych, in-
żynierowie z zakładów i ośrodków badawczo-rozwojowych oraz specjali-
ści w zakresie części zamiennych i logistyki. Wszyscy autoryzowani deale-
rzy fi rmy New Holland dysponują pełną gamą części zamiennych, dzięki 
czemu możliwa jest ich natychmiastowa dostawa i ograniczenie przestoju 
maszyn do minimum.

New Holland wychodzi również naprzeciw właścicielom maszyn żniw-
nych rozszerzając zakres wsparcia w ramach programu Harvest Masters 
– w tym sezonie każdy właściciel maszyn żniwnych może poznać swój 
sprzęt od deski do deski. Programem zostały objęte wszystkie maszyny 

żniwne począwszy od serii TC, aż po CR oraz sieczkarnie FR i prasy kost-
kujące BB. Zainteresowanie zeszłoroczną edycją programu pokazało, że 
rolnicy chcą dobrze poznać swój sprzęt tak, aby nie ograniczać się do 
podstawowych funkcji maszyny, lecz optymalizować jej parametry pod 
kątem aktualnie wykonywanych prac. Taki projekt jak Harvest Masters 
zdecydowanie przybliża użytkownikom nasze maszyny, przyspiesza za-
znajomienie się z ich możliwościami i uczy efektywnej pracy. Nasi zaufa-
ni i doświadczeni eksperci dzięki swojej praktycznej wiedzy i znajomości 
maszyn, w przystępny sposób są w stanie wyjaśnić ich wszystkie funkcje 
i w ten sposób podnieść efektywność pracy naszych użytkowników. Każdy 
użytkownik naszych maszyn żniwnych zakupionych na sezon 2015 może 
wziąć udział w programie – wystarczy zgłosić się do swojego lokalnego 
dystrybutora” – komentuje T. Wieja.

Nowoczesne rolnictwo wymaga od rolnika wiele różnorodnych prac 
i zmieniających się okoliczności, jednak kluczową potrzebą jest zarządza-
nie sprzętem w polu, w możliwie jak najefektywniejszy sposób.

„System PLM Connect stworzony przez New Holland umożliwia moni-
torowanie i zarządzanie pracą maszyn bez konieczności spędzania czasu 
w rozjazdach pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy. Działa niemal 
tak, jak gdyby siedziało się w danym momencie obok operatora” – mówi 
Tomasz Wieja, Marketing Manager New Holland. „Osoby odpowiedzialne 
za zarządzanie sprzętem w polu mogą wdrożyć się w działanie maszyn 
i monitorować je on-line. Komunikacja jest usprawniona, co stanowi 
znaczny plus przy napiętych harmonogramach prac.”

Kluczową funkcją systemu PLM Connect jest łączność pomiędzy sprzę-
tem – istnieje możliwość monitorowania wielu maszyn z jednego, scen-
tralizowanego biura. Może obejmować to dostęp do portalu on-line 
oraz przekazywanie sugerowanych ustawień wprowadzonych na jednym 
pojeździe, który został zoptymalizowany, operatorom innych maszyn za 
pomocą usługi przesyłania komunikatów. Inną zaletą systemu PLM Con-
nect jest wykorzystanie maszyn wchodzących w skład fl oty, można szybko 
„zbadać” maszynę w celu zminimalizowania przestojów i zoptymalizowa-
nia osiągów. Chociaż system jest produktem stworzonym w całości przez 
New Holland, został on zaprojektowany w taki sposób, aby był całkowicie 
kompatybilny z produktami konkurencji, obejmującymi również starsze 
modele maszyn, aby dodać system do dowolnej istniejącej fl oty. 

Dealerzy New Holland są w stanie pomóc w konfi guracji systemów 
PLM Connect tak, by dostosować je do indywidualnych potrzeb każdego 
klienta, zaś New Holland oferuje klientom dostęp do kursów szkolenio-
wych dla użytkowników końcowych PLM.

New Holland oferuje szeroki wybór systemów prowadzenia dostosowanych do Twoich potrzeb, 
aby zapoznać się ze szczegółami odwiedź zakładkę „Gospodarstwo z precyzją New Holland” 
na stronie: www.newholland.pl

Tomasz Wieja
Marketing Manager New Holland




