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2012 idzie przez świat

Co czeka rolnika w nowym roku?
 
Prawdopodobnie już od lutego 2012 roku ma zmienić się system pobierania 
składki zdrowotnej dla rolników – co będzie wykonaniem wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 2010 roku.
„Zgodnie z projektem ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie 
wynosić 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych 
w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolnika” 
– napisano w komunikacie przesłanym przez Centrum Informacyjne Rządu.
 
Zapowiada się również objęcie rolników podatkiem dochodowym. Sama idea opodatkowania rolników 
nie budzi sprzeciwu, ale nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał proces wdrożenia, wiadomo tylko, że wtedy 
zniknąłby podatek rolny.
 
Jednocześnie pierwsze szacunki Eurostatu pokazują, że w UE dochody rolników wzrosły średnio o 6,7% 
w wartościach rzeczywistych w porównaniu z 2010 rokiem, głównie dzięki poprawie cen zbóż w pierwszym 
półroczu.
 
Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca (stowarzyszenia skupiającego rolników w UE) Pekka Pesonen 
powiedział: „Cieszę się, że dochody rolników wzrosły, jednakże dane te będą poddane rewizji w styczniu/lutym 
i mogą okazać się niższe, ponieważ ceny pszenicy spadają od lipca, a ceny kukurydzy od września. Dochody 
rolników w UE są w dalszym ciągu bardzo niskie i stanowią mniej niż 50% średnich zarobków w innych 
sektorach. Ten 6% wzrost ukrywa również znaczne różnice między państwami członkowskimi. Ponadto rolnicy 
są zaniepokojeni ze względu na kryzys strefy Euro i spowolnienie gospodarcze”.
 
Wszyscy także czekamy na ostateczny kształt Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 roku, która zachęci 
rolników do przyszłych inwestycji oraz zapewni zwiększenie innowacji i badań a przede wszystkim wzmocni 
gospodarczą rolę rolników jaką jest produkcja żywności w związku z wzrastającym na nią zapotrzebowaniem. 
Warto odnotować, iż w proponowanej perspektywie nowej WPR wartość całej perspektywy 7-letniej wynosi 
435,5 mld EUR, z tego na płatności bezpośrednie przeznaczone ma być 317,2 mld EUR. Polska w roku 2020 
ma osiągnąć poziom dopłaty ok. EUR 210/ha, jednak to co niepokoi polskich rolników to rozbieżność z rolni-
kami z Niemiec – EUR 300/ha lub Francji ok. EUR 290/ha.
 
W świetle dynamicznych zmian, nie tylko w naszym kraju ale przede wszystkim w świecie o czym będzie-
cie mieli Państwo możliwość przeczytać w dalszej części naszego magazynu, chciałabym w imieniu całego 
zespołu redakcyjnego życzyć Państwu w nadchodzącym roku satysfakcji z pracy, spokoju podejmowanych 
decyzji, a przede wszystkim owocnych plonów.

Z pozdrowieniami, 
Magdalena Niski
Kierownik Marketingu
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Zboża 

Wg Agencji Rynku Rolnego w pierwszej połowie 
grudnia 2011 roku ceny pszenicy konsumpcyjnej 
nie uległy istotnym zmianom. Natomiast ceny po-
zostałych zbóż wzrosły nieznacznie. W skali mie-
siąca pszenica konsumpcyjna podrożała jedynie 
o 1,5%, żyto konsumpcyjne o 5,4%, zaś kukurydza 
zdrożała o 9,9%. W porównaniu do cen skupu z po-
czątku grudnia 2010 ziarno pszenicy konsumpcyjnej 
jest tańsze o 1,9%, jęczmienia paszowego droższe 
o 11,3%, żyta konsumpcyjnego droższe o 31,9%, zaś 
cena ziarna kukurydzy obniżyła się o 6,2%.

Średnie ceny skupu zbóż w Polsce 
w latach 2009–2011 (zł/t)

20.12.2009 19.12.2010 18.12.2011
Pszenica
konsumpcyjna 484 825 794

Pszenica
paszowa 474 757 735

Żyto
konsumpcyjne 293 677 863

Żyto paszowe 326 637 662

Kukurydza
paszowa 494 782 716

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na początku grudnia 2011 roku średnia cena 
pszenicy konsumpcyjnej w EU 27 wyniosła 180 
euro/tona (w Polsce 177 euro/tona). Najwyższe ceny 
pszenicy odnotowano w Szwecji – 207 euro/tona, 
Grecji – 200 euro/tona, we Włoszech – 200 euro/
tona. Najniższe ceny (niższe niż w Polsce) odnoto-
wano na Słowacji, w Bułgarii, Finlandii, na Węgrzech, 
w Rumunii, Austrii, Estonii oraz na Litwie – od 157 
do 175 euro/tona. W badanym okresie w Polsce nadal 
odnotowano niskie ceny skupu kukurydzy paszowej 
z tegorocznych zbiorów w porównaniu do pozosta-
łych krajów UE. Polska cena skupu kukurydzy pa-
szowej na początku grudnia br. wynosiła średnio 
157 euro/tona, podczas gdy średnia cena unijna była 
na poziomie 171 euro/tona. Najwyższą cenę skupu 
kukurydzy odnotowano w Portugalii – 203 euro/
tona, zaś najniższą na Litwie – 123 euro/tona.

Prognozowane przeciętne kwartalne ceny sku-
pu zbóż w Polsce wg analityków BGŻ z listopada 
2011 roku (w zł/t):

I kwartał 2012 II kwartał 2012

Pszenica konsumpcyjna 738–802 737–831

Pszenica paszowa 677–736 665–750

Kukurydza 654–715 670–756

Wg BGŻ do czerwca 2012 roku powinna utrzymać 
się różnica pomiędzy cenami zbóż konsumpcyjnych 
i paszowych. Oczekuje się, że na przełomie roku 
ceny zbóż mogą sezonowo lekko wzrosnąć. W okre-
sie styczeń – marzec 2012 przewiduje się wzrost cen 
kukurydzy. Na kształtowanie się cen zbóż w Pol-
sce w I półroczu 2012 roku wpływ będzie miał kurs 
euro, globalny poziom zapasów zbóż, pojawiające 
się nowe prognozy nt. światowego bilansu zbóż, 
informacje o zbiorach na półkuli południowej. Na 
ruchy cen zbóż oczywiście też będą miały wpływ na-
stroje na rynkach terminowych w Ameryce Północnej 
i w Europie. Nie bez znaczenia pozostanie również 
skala eksportu zbóż z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu.

Przegląd rynku rolnego
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Wg wynikowego szacunku głównych ziemiopło-
dów rolnych GUS z dnia 19 grudnia 2011 roku zbiory 
zbóż ogółem w Polsce szacuje się na ok. 26,8 mln 
ton, tj. o 1,7% mniej niż w roku ubiegłym, jednakże 
na poziomie średnich zbiorów z lat 2001–2005.  
Zbiory rzepaku i rzepiku oceniono na ok. 1,9 mln ton, 
czyli o 16,5% mniej niż w 2010 roku. Powierzchnia 
upraw zbóż podstawowych z mieszankami zbożo-
wymi w 2011 roku wyniosła ok. 7,4 mln ha. Nato-
miast plony zbóż wyniosły średnio 3,29 t/ha.

Wg raportu IERiGŻ, pomimo dobrych zbiorów, ceny 
zbóż pozostaną względnie wysokie i będą wpływać 
na spadek opłacalności produkcji wieprzowiny i dro-
biu. Wysokie ceny zbóż i pasz wpłyną na zmniej-
szenie produkcji żywca i drobiu w 2012 roku. Zda-
niem Instytutu rynkowe uwarunkowania produkcji 
rolniczej w najbliższym czasie będą sprzyjały rolnic-
twu, a utrzymujące się wysokie krajowe ceny zbóż 
są pochodną wysokiego popytu na zboża, zwłasz-
cza paszowe. Zboża paszowe są wykorzystywane 
również do produkcji biopaliw. Ceny zbóż w Polsce 
są też pochodną deprecjacji złotego poprawiającej 
opłacalność eksportu i zmniejszającej opłacalność 
importu zbóż do Polski.

Wg ekspertów IERiGŻ krajowe zasoby zbóż w se-
zonie 2011/2012 zmalały o 5,7% do 30,5 mln ton, 
a w wyniku ograniczenia importu podaż całkowita 

zbóż zmniejszy się o 6,8% do 33 mln ton. Prognozo-
wane jest mniejsze krajowe zużycie zbóż, głównie 
w sektorze produkcji zwierzęcej. Natomiast zapa-
sy zbóż na koniec sezonu 2011/2012 mogą wynieść 
2,9 mln ton i będą o ponad 30% mniejsze, niż przed 
rokiem. Jednakże eksperci oceniają, że taki poziom 
zapasów można uznać za bezpieczny.

Wg danych EUROSTAT Polska jest trzecim produ-
centem zbóż w Unii Europejskiej, Pod tym wzglę-
dem wyprzedza nas tylko Francja i Niemcy. W latach 
2008 – 2010 Polska wytworzyła 9,5% wszystkich 
zbóż w UE, Francja – 23% a Niemcy – 16%. W Pol-
sce zdecydowanie przeważała produkcja pszenicy 
i jęczmienia, a zbiory kukurydzy wyniosły niecałe 
3% produkcji unijnej.

Wg Ministra Rolnictwa w grudniu, gdy rośliny są 
w stanie spoczynku i wegetacja jest zatrzymana, 
nie należy się zastanawiać nad skutkami suszy na 
przyszłe zbiory. Początek wegetacji przebiegał we 
w miarę normalnych warunkach, a o suszy bę-
dzie można mówić dopiero wiosną. Natomiast wg 
kierownika Zakładu Agrometeorologii IUNG-PIB 
w Puławach tegoroczna susza może, ale nie musi 
oznaczać strat w uprawach. Jednakże po zebraniu 
danych dotyczących wpływu pogody na uprawy rol-
ne z 30 stacji na terenie całego kraju wynika, że sytu-
acja nie jest zła w północno-zachodniej części kraju, 

zł/t

Średnie ceny skupu płodów rolnych w przedsiębiorstwach w okresie 2.10.2011–18.12.2011 (bez VAT)
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a najgorzej wygląda ona w Polsce południowo- 
wschodniej (województwo lubelskie, świętokrzyskie 
i południowa część mazowieckiego). Im bardziej na 
zachód i północ, tym sytuacja jest lepsza. Straty 
w uprawach rolnych z powodu jesiennej suszy mogą 
wynieść w Polsce południowo-wschodniej 8-10 pro-
cent, a brak wody najbardziej wpłynął na uprawę 
żyta. W innych częściach kraju spadek plonu zbóż 
może być ewentualnie na poziomie 2-3%. Dla rze-
paku nie przewiduje się spadku plonu.

Wg Krajowej Federacji Producentów Zbóż tegorocz-
na jesienna susza jest największą od kilkudziesięciu 
lat i wpłynie na wysokość przyszłorocznych zbiorów, 
a w Polsce południowo-wschodniej dużo zbóż nie 
powschodziło. Natomiast najgroźniejsze dla upraw 
byłoby przyjście mroźnej zimy bez pokrywy śniego-
wej. W opinii prezesa KFPZ znacznie mogą wzro-
snąć nakłady na hektar upraw zbóż lub rzepaku, 
bo wiele plantacji trzeba będzie zasiać jeszcze raz.

Ostatnie prognozy wskazują, ze zbiory zbóż na 
Ukrainie są wyjątkowo wysokie i mogą wynieść 
nawet 65 mln ton. Do połowy listopada zebrano 53 
mln ton ziarna – o 20% więcej w porównaniu z ana-
logicznym okresem roku ubiegłego. Ponadto jakość 
ukraińskiego ziarna jest wyjątkowo wysoka. Poten-
cjał eksportowy jest szacowany na ok. 30 mln ton 
do końca sezonu 2011/2012. Natomiast tegoroczne 
zbiory zbóż w Rosji są szacowane na 92,7 mln ton, 
a potencjał eksportowy do 25 mln ton.

Jak donosi FAMMU/FAPA zbiory zbóż w Kazachsta-
nie są w obecnym sezonie na rekordowym poziomie 
(29,7 mln ton wobec 13,8 mln ton w roku ubiegłym). 
Jakość zebranego ziarna jest bardzo dobra, a 90% 
pszenicy kwalifikuje się jako konsumpcyjna. Nato-
miast produkcja roślin oleistych wzrosła dwukrot-
nie w stosunku do roku ubiegłego i wyniosła ok. 1,5 
mln ton. 

Wg FAMMU/FAPA w I połowie grudnia 2011 r. na 
unijnych giełdach rolnych panowała niepewność. 
Na rynku przeważały zaś dobre i bardzo dobre in-
formacje z rynku pszenicy. Pozytywnie przedstawia 
się sytuacja na półkuli południowej. Dobre zbiory 
pszenicy spodziewane są w Australii i Argentynie. 
Niedługo na rynku pojawią się dostawy zbóż z pół-
kuli południowej, co zaostrzy konkurencję w eks-
porcie. Wystąpiły zniżki na giełdach amerykańskich 

(Chicago), gdzie taniała nieznacznie pszenica i ku-
kurydza. Na giełdzie paryskiej notowania pszenicy 
i kukurydzy w ciągu ostatnich tygodni stabilizowały 
się, poruszając się w trendzie bocznym.

Francuska firma analityczna Strategie Grains 
w grudniowym raporcie znów podniosła progno-
zy tegorocznych zbiorów zbóż w Unii Europejskiej 
– o ok. 15 mln ton więcej niż w sezonie 2010/2011. 
Oznacza to wzrost produkcji zbożowej w tym se-
zonie o 5% w stosunku do sezonu ubiegłego. Zda-
niem SG tegoroczna produkcja zbożowa Unii jest 
niewiele niższa od sezonu 2009/2010, uznawanego 
za nadwyżkowy.

Wg raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) 
w 2012 roku wzrośnie powierzchnia światowych 
zasiewów pszenicy o 2% i wyniesie 244,6 mln ha. 
Zwiększenie areału upraw wystąpi głównie z kra-
jach Wspólnoty Niepodległych Państw, a przede 
wszystkim w Rosji. Wzrost powierzchni zasiewów 
zbóż ozimych na świecie ograniczały niekorzystne 
warunki pogodowe na półkuli północnej, a w nie-
których regionach późne żniwa uniemożliwiły za-
siewy. W przypadku Unii Europejskiej powierzchnia 
zasiewów pszenicy wzrośnie tylko o 300 tys. ha. 
IGC oszacowała w ostatnim raporcie światowe zu-
życie pszenicy w sezonie 2011/2012 na 679 mln ton 
(wzrost o ok. 2 mln ton w stosunku do roku ubie-
głego ze względu głównie na wzrost zużycia na cele 
paszowe). Prognoza IGC wskazuje na wzrost zapa-
sów końcowych pszenicy na świecie o 5 mln ton 
w stosunku do wcześniejszego sezonu. Zapasy 
na koniec sezonu 2011/2012 wyniosą prawdopodob-
nie ok. 200 mln ton.

Wg IGC w sezonie 2011/2012 światowe wykorzy-
stanie zbóż na cele przemysłowe wyniesie 303 mln 
ton, przy całkowitym globalnym zapotrzebowaniu 
na zboża na poziomie 1826 mln ton. Przemysło-
we zużycie wyniesie ok. 17% popytu globalnego. 
Ok. 162 mln ton zbóż zostanie wykorzystanych przy 
produkcji etanolu, z czego 147 mln ton do produkcji 
biopaliw. Natomiast przemysł drobiarski przerobi 
ok. 104 mln ton ziarna. Etanol pochodzenia zbożo-
wego jest produkowany głównie z kukurydzy. W se-
zonie 2011/2012 do produkcji etanolu z przeznacze-
niem na paliwa zostanie wykorzystanych 137,4 mln 
ton kukurydzy i jedynie 6,5 mln ton pszenicy.
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W grudniowym raporcie USDA potwierdzono re-
kordowe zbiory zbóż w sezonie 2011/2012, które 
oszacowano na poziomie wyższym o 96,5 mln ton 
niż w sezonie ubiegłym – wzrost o 4,4%. Raport 
wskazuje również na wzrost światowych zapasów 
końcowych zbóż na koniec czerwca 2012 – wzrost 
o 1,5%. Zdaniem USDA światowe spożycie zbóż 
w sezonie 2011/2012 wzrośnie w stosunku do sezo-
nu poprzedniego o 2,2%.

Wg FAMMU/FAPA wszelkie światowe prognozy 
wskazują na dobre wiadomości dla rynku psze-
nicy, które powinny znaleźć odzwierciedlenie 
w ewentualnych spadkach notowań rynkowych 
tego zboża. Jednakże wg ekspertów nie tylko bilan-
se zbóż decydują o ich cenach, a uwzględniane są 
również inne czynniki, takie jak:

     stan światowej gospodarki
     kryzys finansów w strefie euro
     ostrzejsza konkurencja wśród dostawców
     rosnący popyt na zboża paszowe
     ceny ropy
     realizacja prognoz w krajach półkuli południowej
     stan zasiewów ozimin

Niepewność gospodarki w strefie euro i kondycja 
gospodarki amerykańskiej ma przełożenie na ryn-
ki finansowe i giełdy towarowe, a ceny zbóż są 
z nimi powiązane poprzez transakcje terminowe 
oraz trudne do kontroli instrumenty pochodne.

Wg grudniowego raportu FAO w obecnym sezo-
nie 2011/2012 światowa produkcja zbóż wzrosła 
w stosunku do sezonu poprzedniego o 3,5%. FAO 
podniosło w górę szacunki globalnej podaży zbóż 
w sezonie 2011/2012, głównie z w wyniku wyższych 
niż oczekiwano zapasów w Federacji Rosyjskiej. 
Światowe zapasy końcowe zbóż na koniec sezo-
nu 2011/2012 podniesiono o 5 mln ton do poziomu 
511 mln ton (wzrost w stosunku do poprzedniego 
sezonu o ok. 10 mln ton).
Wg FAO indeks cen żywności na świecie w listo-
padzie 2011 roku spadł do 215 punktów, wobec 
216 pkt. w październiku. Jest to najniższy poziom 
od 11 miesięcy. Wpływ na obniżenie indeksu miał 
głównie taniejący cukier, który zrównoważył wzrost 
cen olejów. Jednakże w ciągu 12 miesięcy indeks ten 
wzrósł o 1,0%.

Pod koniec listopada 2011 roku Komisja Europejska 
podjęła decyzję o przedłużeniu okresu zawieszenia 
ceł w imporcie pszenicy średniej i niskiej jakości oraz 
jęczmienia do końca czerwca 2012 roku. W czerw-
cu 2011 roku obniżono to cło do zera ze względu 
na trudną sytuację unijnych hodowców, którzy mie-
li problemy z zaopatrzeniem w pasze. Ceny zbóż 
od tamtego czasu spadły, jednakże nadal są rela-
tywnie wysokie.

Rzepak

Wg BGŻ powierzchnia zasiewów rzepaku w Pol-
sce pod zbiory w 2012 roku będzie prawdopodob-
nie wyższa, głównie poprzez zwiększone zasiewy 
w małych i średnich gospodarstwach. Na wzrost 
powierzchni zasiewów wpływ miały wysokie ceny 
skupu rzepaku z tegorocznych zbiorów oraz popra-
wa relacji cen rzepak – pszenica. W najbliższych 
miesiącach notowania ziarna rzepaku utrzyma-
ją się najprawdopodobniej na wysokim poziomie. 
O poziomie cen skupu rzepaku w przyszłym sezo-
nie zadecyduje długoterminowy popyt na biodiesel 
w UE, kurs euro, prognozy odnośnie poziomu 
zbiorów w Unii, jak również nastroje na rynkach 
terminowych.

Wg Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju 
dane szacunkowe wskazują, że na jesieni obsiano 
w Polsce rzepakiem ozimym ok. 850 tys. ha, czy-
li więcej niż w roku ubiegłym. Większość plantacji 
zasiano w terminach agrotechnicznych i w sprzyja-
jących dla jesiennego rozwoju warunkach pogodo-
wych. Rzepakowi trochę zaszkodziła susza, ale być 
może nie będzie to wielkim problemem. Rośliny 
były silne i dobrze przygotowane do wejścia w fazę 
spoczynku zimowego.

W ocenie IERiGŻ niższe zbiory rzepaku i jego wy-
sokie ceny skupu wpłyną na systematyczny wzrost 
cen tłuszczów roślinnych. Na skutek przewidywa-
nego spadku przetwórstwa rzepaku pogorszy się 
sytuacja przemysłu tłuszczowego. Instytut pro-
gnozuje jednakże duży wzrost importu rzepaku do 
Polski, co spowoduje, że jego przerób zmaleje tylko 
o ok. 3%, a zapasy końcowe rzepaku będą równie 
niskie jak przed rokiem.
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Wg Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju 
średnie plony rzepaku są dużo niższe w stosunku 
do średniej takich krajów, jak Czechy, Niemcy, Fran-
cja, Dania, Wielka Brytania. Znaczną rolę odgry-
wają warunki klimatyczne – łagodniejszy klimat. 
W naszym kraju jednakże nie tylko ostrzejszy klimat 
wpływa na wysokość plonów. Na osiągane w Polsce 
plony wpływ ma zdaniem PSPO stosowanie nie-
właściwych odmian ziarna rzepaku oraz różne ano-
malia pogodowe. W Polsce jest zarejestrowanych 
ok. 80 odmian rzepaku podwójnie ulepszonego, 
a w katalogu unijnym, około 800, lecz większość 
z nich nie pasuje na nasz rynek. Zdaniem Stowa-
rzyszenia część średnich i drobnych producentów 
rzepaku uzyskujących niewłaściwe zbiory nie prze-
strzega zasad agrotechniki: terminowość siewu, 
właściwy dobór ochrony, stosowanie na czas. 

Wg grudniowych szacunków francuskiej organizacji 
COCERAL zbiory roślin oleistych (rzepak, słonecz-
nik, soja) w 2011 roku w Unii Europejskiej wyniosły 
28,28 mln ton, tj. nieco więcej niż w roku ubiegłym, 
kiedy osiągnęły poziom 28,02 mln ton. Jednakże 
zbiory samego rzepaku były niższe o ok. 1,2 mln ton. 
Natomiast prognozy na sezon 2012/2013 zakładają 
wzrost produkcji rzepaku w UE o 7,7% w stosunku 
do sezonu obecnego, a słonecznika o 0,2%.

Dopłaty dla rolników

9 listopada 2011 roku opublikowane zostały roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
określające stawki płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, na podstawie których 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie wypłacała  rolnikom te płatności. 

Stawki te wynoszą:

     710,57 zł/ha – jednolita płatność obszarowa,  
     274,23 zł/ha – uzupełniająca płatność 

podstawowa,
     396,14 zł/ha – uzupełniająca płatność 

do powierzchni roślin przeznaczonych 
na paszę, uprawianych na trwałych użytkach 
zielonych,

     1 476,08 zł/ha – uzupełniająca płatność 
do powierzchni uprawy chmielu, do której 

przyznano płatność uzupełniającą 
do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok,

     219,53 zł/ha – specjalna płatność obszarowa 
do powierzchni upraw roślin strączkowych 
i motylkowatych drobnonasiennych,

     410,89 zł/sztukę – płatność do krów,
     103,05 zł/sztukę – płatność do owiec,
     56,00 zł/tonę – płatność cukrowa,
     173,33 zł/tonę – oddzielna płatność z tytułu 

owoców i warzyw (płatność do pomidorów)
     1 761,99 zł/ha – przejściowa płatność 

z tytułu owoców miękkich

Opublikowanie stawek dopłat bezpośrednich za 
2011 rok, pozwoliło Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa rozpocząć wydawanie rolni-
kom decyzji w sprawie przyznania tych płatności. 
Obecnie ARiMR sukcesywnie wysyła je do rolników 
za pośrednictwem poczty. 
Zgodnie z unijnymi przepisami prawa ARiMR roz-
poczęła wypłatę tegorocznych płatności bezpo-
średnich od 1 grudnia 2011 roku. Wiosną tego roku 
wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło 
1,36 miliona rolników. W Polsce złożono najwięcej 
wniosków o dopłaty spośród wszystkich krajów Unii 
Europejskiej, a na dopłaty w naszym kraju przewi-
dziano 14,346 miliarda złotych, z czego 80% pocho-
dzi z budżetu UE, a pozostałe 20% sfinansowane 
zostanie z budżetu krajowego. Agencja ma czas 
na wypłacenie tegorocznych dopłat bezpośrednich 
do 30 czerwca 2012 roku.

W 2011 roku Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przyjęła ponad 700 tys. wniosków 
o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalno-
ści rolniczej na obszarach górskich i terenach o nie-
korzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty 
ONW). Realizację tych dopłat ARiMR rozpoczęła 
od 17 października, a do 14 grudnia na konta ban-
kowe ponad 564 tys. rolników Agencja przekaza-
ła 943 miliony złotych. ARiMR ma na realizację 
tych dopłat 1,3 miliarda złotych. Agencja planuje, 
że jeszcze do końca tego roku suma wypłat z tytu-
łu ONW osiągnie miliard złotych, a pozostałe 300 
milionów zł trafi do rolników na początku przyszłe-
go roku. 
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Miniony 2011 rok był zamknięciem pewnego cyklu 
wychodzenia z kryzysu z okresu 2008/09. Rok 2011 
to rekordowe poziomy cen wielu dóbr przemysło-
wych, to niestety również początek nowego – po-
ważnego kryzysu związanego z finansami publicz-
nymi wielu gospodarek Unii Europejskiej. 
Większość uczestników rynku zastosowała stra-
tegie działania mających swoje źródło w 2008/09 
roku – związane z niskimi zapasami, zakupami 
wyłącznie na bieżące potrzeby. Niestety metody 
te poza intencją redukcji ryzyka mają również ne-
gatywne pochodne – takie jak spekulacje, szybko 
narastające zmiany cen w górę i w dół, co w isto-
cie nie pozwala na prawidłowe szacowanie popytu 
i dostosowanie produkcji. 
Prognoza na kolejne lata 2012/13 opiera się na rela-
tywnie sporej dawce spekulacji związanych z kon-
sumpcją oraz nowymi prognozami dotyczącymi pro-
dukcji rolnej. 
Główne motory przyszłego biznesu nawozowego 
2012 to relatywnie słabe żniwa w USA, globalne po-
trzeby żywnościowe oraz popyt na bio-etanol. Wg 
prognozy IFA wzrost konsumpcji nawozów w no-
wym roku osiągnie 2,3% i osiągnie 182,2 mln ton. 
Ceny płodów rolnych powinny zostać na wysokim 
poziomie aby podtrzymać zainteresowanie produk-
cją rolną. Wzrost populacji – dziś ponad 7 miliardów 
– oraz kolejne zmiany demograficzne będą wywie-
rać presje na te trendy. Jednocześnie należy pod-
kreślić, iż rośnie zużycie zbóż na cele przemysłowe 
– obecnie jest to ok. 17% (303 mln t). 
Czynniki, które musimy brać pod uwagę w na-
szych oczekiwaniach na 2012 rok to:

     Ryzyko spowolnienia ekonomicznego ze wzgl. na kryzys 
finansów publicznych oraz spekulacje związane z kursa-
mi walut 

     Globalne ryzyka polityczne w regionie Morza Czarnego 
oraz Zatoki Perskiej 

     Anomalie pogodowe 
     Ceny surowców energetycznych oraz wykorzystanie 

zdolności produkcyjnych 
     Popyt z krajów takich jak: Indie, Pakistan
     Ceny amoniaku na tzw. wolnym rynku z Rosji, Ukrainy 

z uwzgl. produkcji etanolu w USA oraz potrzeb bizne-
su fosforowego 

Czynniki bardzo istotne:
Nowi gracze – Rosja, Ukraina, Argentyna, Brazylia to 
gospodarki posiadające znaczące możliwości wzrostu 
produkcji rolnej – prognozy na najbliższy rok to 18% 
wzrost produkcji jednocześnie redukując udział w global-
nym eksporcie dotychczasowych gospodarek do 40%. 
Już dziś szacuje się, że Argentyna, Brazylia oraz region 
Morza Czarnego odpowiadać będzie za blisko 22% glo-
balnej produkcji zbóż. Obecnie szacuje się, że zasiewy 
pszenicy na rok 2012 wyniosą 244, 6 mln ha i będą o 2% 
wyższe od ubiegłego roku.  
Dopłaty bezpośrednie – wspomniana na 3 stronie 
reforma Wspólnej Polityki Rolnej na następne 7 lat na 
trwałe ukształtuje konkurencyjność polskiego rolnictwa. 
Różnica w propozycji dopłat ok. EUR 100/ha dla rolnika 
polskiego do niemieckiego czy francuskiego nie przy-
sporzy nam siły konkurowania na ryku wspólnotowym 
i w przypadku różnic cen surowcowych narazi na silną 
walkę rynkową. Dziś dopłaty otrzymuje blisko 1,4 mln 
rolników. 

Jeszcze kilka lat temu nikt nie zastanawiał się 
strategicznie – inwestycyjnie nad żywnością, śro-
dowiskiem czy zasobami w tak złożony sposób. 
Rolnictwo – inaczej produkcja żywności uznawana 
jest dziś za strategiczny kierunek inwestowania 
o niewielkim ryzyku i olbrzymim zainteresowaniu 
funduszy inwestycyjnych. 

Bilans zasobów ze szczególnym uwzględnieniem 
wolnej ziemi pod uprawy, wody będzie barierą 
wejścia. Ograniczenia w emisjach dotykające dziś 
Europę – również w rolnictwie, będą wyznaczać 
specyficzne ramy działania branży. 

Rekomenduję wykorzystać rok 2012 do bacznej 
obserwacji powyższych czynników oraz działań 
idących w kierunku umocnienia pozycji rynkowej, 
na „każdym polu”.   

Rok 2012 w otoczeniu ryzyk – Hubert Kamola, Dyrektor Handlowy, „Puławy” S.A. 
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Wg danych Banku Gospodarki Żywnościo-
wej (BGŻ) w listopadzie 2011 r. średnie ceny 
detaliczne (z VAT) wybranych nawozów mi-
neralnych kształtowały się następująco:

     saletra amonowa  1400-1460 zł/t 
     mocznik   1700-1760 zł/t
     siarczan amonu  990-1080 zł/t
     sól potasowa  1930-2030 zł/t
     fosforan amonu  2550-2650 zł/t
     superfosfat 40%  1670-1750 zł/t

Zdaniem IERiGŻ zmiany cen produktów rolnych 
i środków produkcji, które zaobserwowano od po-
czątku 2011 roku były korzystne dla rolnictwa, 
jednakże nieco mniej sprzyjające niż rok temu. 
Od stycznia do października 2011 roku ceny skupu 
produktów rolnych wzrosły o ok. 13%, zaś ceny 
detaliczne środków do produkcji rolnej wzrosły 
o ok. 7%. Pogorszyły się nieznacznie relacje cen 
zbóż do cen nawozów mineralnych. Na zakup 
1 kg NPK należało przeznaczyć 5,5 kg ziarna psze-
nicy, tj. jedynie o 0,3 kg więcej niż przed rokiem. 
Nawozy wapniowe były natomiast o 14,2% droższe 
niż rok temu.

Na rynku krajowym obserwuje się większy niż zwykle 
w tym okresie popyt na nawozy mineralne. Wzmo-
żony popyt może być efektem rozpoczętych już 
w grudniu wypłat dopłat bezpośrednich, które są 
w tym roku na wysokim poziomie oraz zapowiedzi 
podwyżek cen gazu ziemnego, głównego surowca 
do produkcji nawozów azotowych. Ponadto wystę-
puje zagrożenie, ze na skutek jesiennej suszy część 
pól będzie trzeba ponownie na wiosnę zaorać i ob-
siać. Wzmożony popyt jest też następstwem wyso-
kich w obecnym sezonie cen skupu płodów rolnych, 
zwłaszcza zbóż i rzepaku, które wpłynęły na wzrost 
możliwości zakupowych rolników. Dodatkowym 
czynnikiem może też być osłabienie złotego, które 
wpłynęło na spadek opłacalności importu nawozów. 

Wg portalu farmer.pl (w oparciu o okresową ankie-
tyzację BGŻ) od początku listopada 2011 roku podro-
żały prawie wszystkie nawozy mineralne. Podwyżki 
najbardziej widać w przypadku nawozów wapnio-
wych i wieloskładnikowych, gdzie w wypadku tych 
ostatnich tona kosztowała często ponad 2000 zł. 
Ceny są też wyższe, jeśli chodzi o nawozy fosforo-
we, potasowe a także azotowe. Powodem podwy-
żek, jak przekonują eksperci zajmujący się rynkiem, 
są drożejące surowce do produkcji nawozów. 
Nie bez znaczenia jest też relacja euro do złotówki. 

Rynki nawozowe



B I Z N E S  •  R O L N I C T W O  •  N AW O Z Y  •  I N N O WA C J E

www.zapulawy.pl 11

„Puławy” budują Centrum Kompetencyjne

9 listopada 2011 roku, w Puławach odbyła się kon-
ferencja „Nauka, biznes, rolnictwo – nowe moż-
liwości współpracy”, której głównym celem było 
zainicjowanie debaty na temat przyszłości polskie-
go rolnictwa i możliwości współpracy pomiędzy 
uczestnikami rynku, skupionymi wokół rolnictwa. 

Grupa Puławy w swych dzia-
łaniach koncentruje się na 
wzmacnianiu kompetencji 
dystrybucyjnych. W tym celu 
wraz z uznanymi partnera-
mi – Instytutem Nawozów 
Sztucznych w Puławach, 
Instytutem Uprawy Nawo-
żenia i Gleboznawstwa – 
PIB Puławy, Szkołą Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie oraz Puław-
ską Szkołą Wyższą zawią-
zane zostało konsorcjum, 
którego celem jest zbudowa-
nie platformy będącej centrum wymiany informa-
cji dla rolników, doradców rolnych, instytucji nauki, 
a także szeroko rozumianego biznesu. 

Podpisanie umowy konsorcjum, a w rezultacie po-
wołanie do życia Centrum Kompetencyjnego Gru-
py Kapitałowej Puławy, to kolejny krok w realizacji 
naszej strategii, która zakłada budowanie oraz 
wzmacnianie naszych kompetencji na rynku dys-
trybucji nawozów sztucznych. Oprócz naszych 
podstawowych produktów dla rolnictwa, chcemy 
dostarczać na rynek wiedzę o tym jak efektywnie na-

wozić. Chcemy także stworzyć platformę edukacyjną 
dla doradców rolnych, która zaowocuje łatwiejszym 
dostępem do nowoczesnych rozwiązań dla polskich 
przedsiębiorców rolnych. – komentuje Zenon Pokoj-
ski, Członek Zarządu Zakładów Azotowych „Puła-
wy” S.A. – Wyszliśmy od takiej, myślę słusznej tezy, 

że świat nauki w obsza-
rze rynku rolnego, biznesu 
i przedsiębiorców to trochę 
trzy różne światy. Dlatego 
zaproponowaliśmy tę konfe-
rencję, żeby spojrzeć z tych 
trzech perspektyw na pro-
dukcję rolną, na przedsiębior-
czość rolną. Potem narodził 
się pomysł, aby nadać temu 
ramy organizacyjno-prawne. 
Stąd taka otwarta formuła 
konsorcjum, w której możliwa 
byłaby współpraca na kilku 
płaszczyznach – badań, roz-
woju, innowacyjności, zrów-

noważonego rolnictwa, edukacji (przecież trzeba 
też kształcić agrotechników, przedsiębiorców rol-
nych) oraz popularyzacji i promowania niskoemisyj-
nego rolnictwa. 
– Umowę konsorcjalną podpisało czterech partne-
rów, ale już wiemy, że są kolejni potencjalni part-
nerzy, a ponieważ mamy formułę otwartą chętnie 
ich zapraszamy. Umowa określa pewne reguły 
i zasady współpracy, natomiast wszystkie konkre-
ty realizowane są poprzez umowy bilateralne kon-
sorcjantów. My nie możemy i nie chcemy być tylko 
dostawcą nawozów. Chcemy być siłą, która promuje 

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wraz z partnerami, zainicjo-
wały projekt mający na celu stworzenie Centrum Kompeten-
cyjnego, które stanowić będzie pole wymiany doświadczeń 
pomiędzy polskimi instytutami naukowymi, przedsiębiorcami 
rolnymi oraz przemysłem nawozowym. 
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i rozwija polską przedsiębiorczość rolną. Chcieliby-
śmy być ekspertem na rynku rolnym, a żeby nim 
być, musimy ułożyć sobie współpracę z tymi, którzy 
pod względem wiedzy i informacji są najlepsi. Wiele 
elementów już realizujemy np. z Instytutem Nawo-
zów Sztucznych, z Instytutem Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa. Chcielibyśmy rozwijać tę współ-
pracę w obszarze edukacji ze Szkołą Główną Go-
spodarstwa Wiejskiego i Puławską Szkołą Wyższą 
– dodaje Zenon Pokojski.

– Również dla nas jest to bardzo ważne przedsię-
wzięcie, dlatego że porządkuje jak gdyby poziom na-
uki, biznesu i praktyki – z korzyścią dla tej ostatniej 
– podkreśla profesor Janusz Igras, dyrektor nauko-
wy Instytutu Nawozów Sztucznych. – Pamiętajmy, 
że zarówno działania nauki jak i biznesu znajdują 
swoje odzwierciedlenie w praktyce. Bez tego wszyst-
kie te trzy podmioty nie miałyby szansy istnieć, 
a dotychczas działania naukowe i biznesowe odby-
wały się dwoma odrębnymi torami. Jest to zatem 
bardzo ważny dzień. Chcemy zapewnić naszą wiedzę 
w zakresie nowych technologii nawozów, ale także 
-generalnie mówiąc – technologii związanej z wielką 
syntezą chemiczną, dlatego, że ta technologia wiąże 
się z nawozami i z rozwojem rolnictwa.

– Jeśli wszystkie założenia tej inicjatywy, lub przy-
najmniej ich duża część, zostaną wdrożone w życie, 
to myślę, że jest to jedna z najciekawszych inicja-
tyw, jakie się zrodziły w ostatnim czasie w kwestii 
pobudzenia intensywności produkcji rolnej – uważa 
Andrzej Grajewski, przedsiębiorca, dystrybutor 
na Dolny Śląsk, Wielkopolskę i Kujawy – Biznes rol-
ny może wnieść tu to, co już ma – czyli chociażby 
stworzone sieci, które mogą być kanałami dostępu 
dla świata nauki i przemysłu w celu przerzucenia 
z jednej strony – wiedzy, z drugiej strony – towarów 
w kierunku tego, który ich najbardziej potrzebuje, 
czyli rolnika. U ostatecznego odbiorcy występuje 
duża potrzeba innowacji, potrzeba wspólnej inicja-
tywy. Myślę, że wszystkie strony tego przedsięwzię-
cia mogą odnieść korzyści. 

„Puławy” S.A. w swojej strategii zakładają wzmoc-
nienie potencjału rynkowego poprzez m.in. wydłu-
żenie łańcucha wartości produktów, zwiększenie ak-
tywności w nowoczesnym tradingu, rozbudowanie 
oferty, rozwój logistyki i kanałów dystrybucji. 

Podczas konferencji odbyły się następujące 
panele dyskusyjne: 

Zrównoważone rolnictwo
[Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach]

Aspekty najlepszych praktyk rolniczych, wpływ rolnictwa na środowisko
oraz problematyka efektywnego nawożenia.

Bezpieczeństwo żywnościowe
[Fertilizers Europe]

Dostępność żywności w perspektywie długookresowej, legislacja unijna
w kontekście produktywności rolnictwa i rola europejskiego rolnictwa
w zapewnieniu zaopatrzenia w żywność bez szkody dla środowiska.

Badania naukowe 
i innowacyjność w rolnictwie
[Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa]

Technologie efektywnego wykorzystywania składników pokarmowych
i systemy wsparcia rolników innowacyjnymi i przyjaznymi dla użytkownika
systemami do zarządzania nawożeniem.

Jakość żywności
[Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego]

Wpływ działań zrównoważenia rolnictwa na ubogich glebach,
przy niedoborach wody, na jakość produktów spożywczych.
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Azjatyckie zamiary
„Puław” i „Tarnowa”

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Zakłady Azoto-
we w Tarnowie-Mościcach S.A. podpisały 14 
listopada 2011 roku w Warszawie porozumienie 
dotyczące możliwości zawiązania Spółki zlokali-
zowanej w Azji Południowo-Wschodniej. Jej celem 
byłby transfer technologii w celu wybudowania 
u wybranego lokalnego partnera, nowej wytwór-
ni kaprolaktamu, w połączeniu z nawiązaniem 
korzystnych relacji biznesowych.

–  Lokalizacja planowanej wytwórni – myślimy 
np. o Chinach lub Tajwanie - powinna zapew-
niać możliwość korzystnego pozyskiwania su-
rowców i energii, zapewniającego konkurencyjne 
koszty wytwarzania kaprolaktamu – zaznacza 
Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu „Tarnowa”. 
– Pod uwagę weźmiemy również inne specyficz-
ne aspekty związane ze stroną technologiczną 
jak np. możliwość lokowania siarczanu amonu 
na rynku lokalnym.

–  Nasze Spółki współpracowały już w przeszłości 
przy rozwoju technologii produkcji kaprolakta-
mu oraz odpłatnym jej udostępnianiu stronom 
trzecim. Posiadamy wiedzę techniczną w posta-
ci patentów i know-how w zakresie technologii 
przemysłowej produkcji kaprolaktamu – podkre-
śla Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu „Puław”. 
– Od wielu lat mamy również świetne relacje 
handlowe w zakresie przetwórstwa kaprolakta-
mu na azjatyckich rynkach.

W najbliższym czasie Spółki wyznaczą swo-
ich przedstawicieli i delegują ich do specjalnego 
Zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie 
i prowadzenie niezbędnych działań zmierzających 
do utworzenia Spółki, a następnie – po uzyskaniu 
wymaganych akceptacji ze strony swoich organów 
korporacyjnych – jej utworzenie.

„PUŁAWY” działają
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Puławski kaprolaktam
na rynkach od 35 lat

W Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. wyprodu-
kowano 1,5 milionową tonę kaprolaktamu. Wynik 
ten zbiegł się z jubileuszem 35-lecia Zakładu 
Kaprolaktamu. Pierwszy produkt uzyskano w listo-
padzie 1976 roku. Kolejne półmilionowe tony ka-
prolaktamu uzyskiwano: w pierwszej połowie 1995 
roku, w marcu 2003 i teraz w październiku 2011 
- a więc po 19, 27 i 35 latach produkcji. Zdolność 
projektową 50 tys. ton kaprolaktamu na rok uzy-
skano w 1995 roku, w 2001 roku było to już 65,4 tys. 
ton, natomiast obecne moce to 70 tys. ton.

– Jesteśmy dumni, iż pomimo relatywnie niskich 
zdolności produkcyjnych (70 tys. ton z ok. 4,2 mln 
ton globalnych ilości) w porównaniu do konkuren-
tów z zachodniej Europy, USA, Azji czy nawet Rosji, 
nasze płatki kaprolaktamu rozpoznawane są na ca-
łym świecie i posiadają ugruntowaną pozycję, dzięki 
wysokiej i stabilnej jakości produktu – podsumowuje 
Marek Kapłucha, Członek Zarządu odpowiedzialny 
za Handel i Marketing.

„Puławy” S.A. mają 44% udział w krajowych i 2% 
światowych zdolności produkcyjnych. Główne za-
stosowania kaprolaktamu to produkcja włókien 
konstrukcyjnych (wykorzystywanych np. w przemy-
śle motoryzacyjnym) oraz poliamidowych teksty-
liów (odzież, wykładziny, dywany). 

Przyczółek Chorzów

20 października 2011 roku Puławy zawarły ze Skar-
bem Państwa warunkową umowę dotyczącą nabycia 
akcji spółki Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzo-
wie. 28 listopada br. Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wyraziło 
zgodę na nabycie od Skarbu Państwa 2 550 tys. akcji 
spółki Azoty-Adipol. Natomiast w dniu 20 grudnia 
2011 roku Prezes UOKIK wyraziła zgodę na przejecie 
przez Puławy kontroli nad tą spółką.

– Nasza strategia rozwoju poprzez akwizycję zakła-
da przejęcia podmiotów, zgodne z przyjętym planem 
zwiększania potencjału wytwórczego i silnej orienta-
cji na rynek naszych finalnych odbiorców – podkreśla 
Prezes Zarządu Paweł Jarczewski – Wydłużamy łań-
cuch produktowy w obszarze nawozów, ale patrzymy 
też na segment chemiczny, na potencjał logistyczny 
i magazynowy. Nabycie tej spółki będzie kolejnym 
ważnym elementem zaplanowanej przez nas całości. 
Interesuje nas nie tylko kupowanie kolejnych insta-
lacji, które są zbieżne z naszym profilem, ale przede 
wszystkim chcemy zyskiwać nowe możliwości i rynek. 
Bo właśnie sprawność biznesowa i prorynkowy pro-
fil mają być wyznacznikiem siły i wyjątkowości Grupy 
„Puławy”.
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Mocznik – siła tradycji

Wg szacunków International Fertilizer Industry As-
sociation (IFA) światowa konsumpcja nawozów mi-
neralnych w sezonie 2010/2011 wyniosła w czystym 
składniku ponad 171 mln ton NPK, z czego blisko 61% 
stanowiły nawozy azotowe – ok. 104 mln ton N. 

Około 45% światowej konsumpcji azotu przypada 
obecnie na dwa kraje: Chiny – 30% i Indie – 15%. 
W skali globalnej w rolnictwie zastosowano 52% 
azotu w postaci mocznika nawozowego – ok. 54 
mln ton N. Największym konsumentem mocznika 
są Chiny, Indie i Brazylia. W krajach rozwijających 
się mocznik odpowiada za 67% całej konsumpcji 
azotu, natomiast w Unii Europejskiej jego udział 
jest na poziomie ok. 19%.

W 2011 roku obserwowano trend wzrostowy świa-
towych cen mocznika, który jest pryzmatem glo-
balnego rynku nawozowego. Przyczyna wzrostu 
tkwi w dynamicznie rosnącym popycie na nawozy 
mineralne, stymulowanym wzrostem światowe-
go zapotrzebowania na żywność oraz na biopaliwa 
(bioetanol, biodiesel). Wzrost cen mocznika to rów-

nież wpływ przetargów importowych ogłaszanych 
przez wielkich konsumentów azotu, np. Indie. Wiel-
kość takich przetargów dochodzi nawet do 1 milio-
na ton dla jednej transakcji.

Największym producentem mocznika na świecie 
są Chiny, które należą również do grona ważnych 
eksporterów. Wszelkie decyzje władz chińskich 
odnośnie zmian w polityce eksportowej wywiera-
ją wpływ na ilość nawozów azotowych znajdują-
cych się w obrocie międzynarodowym i zmianę sił 
na świecie. Miesięczne zdolności eksportowe Chin 
w zakresie mocznika wynoszą ok. 1 mln ton. Ponad-
to światowe notowania cen mocznika wpływają 
w sposób bezpośredni na poziomy cen nawozów 
azotowych w Europie Zachodniej oraz w Polsce. 
Zmiany w polityce Chin powodują również napięcia 
logistyczne oraz ograniczenia elastyczności portów 
i statków, co skutkuje wywieraniem dodatkowych 
presji cenowych na rynku nawozów. Ponad 20% 
globalnej produkcji mocznika uczestniczy w mię-
dzynarodowej wymianie handlowej. Czołowymi 
importerami mocznika pozostają Stany Zjedno-
czone, Europa Zachodnia, Ameryka Łacińska i Azja 
Południowa – bez Chin. Dlatego też można stwier-
dzić, że mocznik w znacznym stopniu wpływa 
na ceny, rynek, efektywność upraw, żywność. 

Globalna sytuacja wskazuje, że ceny żywności 
pozostaną pod presją rosnącej populacji oraz 
niewystarczającej powierzchni gruntów przezna-
czonych pod uprawy. Dodatkowo zawirowania po-
lityczne w Afryce Północnej, anomalia pogodowe 
oraz klęski żywiołowe sprawiają, że surowce rolne 
utrzymują się w trendzie wzrostowym, podobnie 
jak światowy indeks cen żywności wyliczany od 
20 lat przez FAO. Rosnące ceny zbóż i żywności są 
ważnym czynnikiem wpływającym na ceny nawo-
zów i mogą być katalizatorem kolejnych ich zmian 
na rynkach międzynarodowych.

Mocznik – jako nawóz ma uniwersalny charakter 
i nie ma w zasadzie ograniczeń geograficznych 
w jego stosowaniu. Z agrotechnicznego punk-
tu widzenia mocznik jest preferowany w wielu 
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krajach o ciepłym klimacie. Nie jest to jednak 
sztywną regułą i jak potwierdzają obserwacje np. 
w Niemczech – rola mocznika rośnie. 

Mocznik należy do grupy nawozów azotowych 
o wolnym działaniu, gdyż zawiera azot w formie 
amidowej. Z formy amidowej rośliny mogą korzy-
stać dopiero po jej hydrolizie do formy amonowej. 
Najważniejszym czynnikiem decydującym o tem-
pie hydrolizy jest temperatura. Dlatego po zasto-
sowaniu tego nawozu musi upłynąć pewien czas, 
aby rośliny mogły z niego skorzystać i trzeba to 
przewidzieć podczas aplikacji.

Mocznik nawożony przedsiewnie należy po zastoso-
waniu natychmiast wymieszać z glebą. Wg Kodek-
su Dobrych Praktyk Rolniczych pogłównie można 
stosować mocznik w okresie wczesnej wiosny, gdy 
gleba jest wilgotna, a średnie temperatury dzienne 
nie przekraczają 10ºC. Po zastosowaniu zaleca się 
wymieszać z glebą, gdyż wtedy lepiej działa. Nie 
powinno się stosować mocznika na glebach bardzo 
kwaśnych, silnie zasadowych oraz w roku, w którym 
przeprowadzano zabieg wapnowania gleb. Mocznik 
działa szczególnie korzystnie na glebach próchni-
czych, ciepłych i zasobnych w wodę.

Od 2011 roku „Puławy” są drugim co do wielko-
ści producentem mocznika w Europie z ponad 
10-procentowym udziałem w rynku unijnym. 
Modernizacja Wytwórni Mocznika pozwoliła 
na zwiększenie potencjału produkcyjnego mocz-
nika o ok. 270 tys. ton/rok do poziomu 1 215 tys. 
ton/rok.

W związku z rosnącymi niedoborami siarki w glebie 
pierwiastek ten zyskuje coraz większe znaczenie 
jako nawozowy składnik odżywczy. Ścisły zwią-
zek między azotem i siarką w żywieniu roślin oraz 
w procesach biologicznych gleby wynika ze struk-
tury i składu związków organicznych, np. białek. 
Gdy roślinom brakuje siarki, prowadzi to do obja-
wów niedoboru i zaburzeń metabolicznych w rośli-
nie. Wg badań niemieckich brak 1 kilograma siarki 
uniemożliwia wykorzystanie przez roślinę do 15 kg 
azotu. Efektywne nawożenie azotem należy łączyć 
z nawożeniem siarką, dostosowanym do wymagań 
roślin uprawnych. Nowoczesny nawóz wytworzony 
z mocznika i siarczanu amonu umożliwia optymalne 
dostosowanie stosunku azotu do siarki w nawozie 
do wymagań roślin, zarówno przy użyciu nawozów 
granulowanych, jak i płynnych. 

Zalety puławskiego mocznika – siła tradycji

     Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu

     Nawóz uniwersalny, pod wszystkie rodzaje upraw

     Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego, 
a także oprysku do dokarmiania dolistnego w formie roztworu

     Zawiera środek zapobiegający zbrylaniu, gwarantujący sypkość nawozu

     Może być mieszany z innymi nawozami sypkimi (sól potasowa, siarczan amonu)

     Do stosowania jako nawóz pojedynczy albo jako składnik RSM 
i nawozów wieloskładnikowych

     Bardzo atrakcyjny składnik nawozów płynnych

     Przydatny jako składnik mieszanek nawozowych (bulk blending) oraz pasz 

     Nie koroduje części metalowych, np. w siewnikach do nawozów

     Puławski mocznik posiada znak jakości „Q”



B I Z N E S  •  R O L N I C T W O  •  N AW O Z Y  •  I N N O WA C J E

www.zapulawy.pl18

Z Grupy „Puławy”

Świat bez nawozów nie istnieje

Rolnictwo od początku swojego istnienia uzależ-
nione było od dostarczania ziemi składników po-
karmowych czerpanych następnie przez rośliny. 
W starożytnym Egipcie były to wylewy Nilu, który 
nanosił na pola żyzne namuły rzeczne pozwalające 
produkować żywność powiększającej się populacji 
ludzkiej. We współczesnej Europie, w tym i w Pol-
sce, na wylewy rzeczne nie możemy liczyć. Stoso-
wanie nawozów pochodzenia naturalnego też nie 
jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb pokar-
mowych. W dobie powstawania w Polsce gospo-
darstw nastawionych na produkcję towarową jest 
to wręcz niemożliwe.

Mimo to, wielu rolników zadaje sobie pytanie, czy 
można nie stosować nawożenia, lub stosować tylko 
nawożenie azotem? Jak widać po krajowym zużyciu 
nawozów wielu producentów rolnych stosuje takie 
rozwiązanie. Jednak należy pamiętać, że wszystkie 
nowoczesne odmiany są uzależnione od pełnego 
zaspokojenia ich potrzeb pokarmowych. To postęp 
genetyczny wymusił stosowanie większych dawek 
nawozów. Stało się tak, ponieważ nowoczesne od-
miany roślin uprawnych są w stanie wykorzystać 
większe ilości składników pokarmowych i zamie-
nić je na plon. Tym samym, nie stosując nawożenia 
lub stosując jednostronne nawożenie, nie jesteśmy 
w stanie wykorzystać w pełni ich potencjału gene-
tycznego. Zgodnie z prawem minimum Liebiega, 
plon limituje ten składnik, którego jest najmniej. 
Nadmiar pozostałych składników jest niestety mar-
nowany. Dlatego planując produkcję trzeba skupić 
się na wszystkich składnikach, których potrzebują 
rośliny do wydania plonu.

We współczesnym nawożeniu nie mówi się już tylko 
o składnikach pierwszoplanowych, którymi są azot, 
fosfor i potas (NPK), ale także nawożeniu mikro 
i makroelementami. Świadomy rolnik wie, że bez 
nawożenia nie osiągnie plonu, a co za tym idzie do-
chodu. Większość kosztów ponoszonych na jeden 
hektar to koszty stałe, gdyż wszystkie zabiegi upra-
wowe, pielęgnacyjne i tak należy wykonać. Czy koszty 

stałe się zwrócą zależy głównie od plonu, jaki uda się 
osiągnąć. Wśród wielu czynników, mających wpływ 
na wysokość plonów i bezpośrednio zależnych 
od producenta, największy udział stanowi nawożenie. 

Optymalne nawożenie wpływa m.in. na lepszą od-
porność roślin na stresy. Szczególną rolę odgrywa 
potas, który zwiększa odporność roślin na stres 
związany z gospodarką wodną, poprzez lepsze 
gospodarowanie wodą. Fosfor wpływa natomiast 
na korzeń rośliny. Na glebach zasobnych w ten 
składnik rośliny mają bardziej rozwinięty system 
korzeniowy i lepiej radzą sobie ze stresami.

Nawozy, pochodzące z naturalnych fosforytów, 
produkowane w Gdańskich Zakładach Nawozów 
Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o. pozwalają na 
pełne odżywienie roślin poprzez dużą zawartość 
fosforu i potasu oraz dodatkowe składniki potrzeb-
ne roślinom do wzrostu, takie jak wapń siarkę, bor, 
cynk i inne. Niska zawartość przyswajalnego azotu, 
pozwala na dopasowanie nawożenia tym skład-
nikiem do indywidualnych potrzeb, uzależnionych 
między innymi od rodzaju uprawy, przedplonu itp. 
i co w efekcie umożliwia zoptymalizowanie nawo-
żenia azotem.

Połączenie stosowania Amofoski® z mocznikiem 
lub innym nawozem azotowym produkowanym 
w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. pozwoli 
na pełne odżywienie roślin i uzyskanie satysfakcjo-
nującego plonu. Nawozy te, z uwagi na swój skład, 
doskonale się uzupełniają.  

Oferta Grupy „Puławy” pozwala na pełne zagospo-
darowanie potencjału plonotwórczego zawarte-
go w roślinach i odkrycie dotychczas ukrytych sił, 
a poprzez zoptymalizowanie nawożenia pozwala 
na pełne wykorzystanie wszystkich składników, 
co w długofalowym okresie przyczyni się także 
do lepszej ochrony środowiska przyrodniczego.

Jacek Semkło
Specjalista ds. marketingu GZNF „Fosfory”
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CORN NPKMg 4-10-22+2

CORN NPKMg 4-10-22+2

AMOFOSKE CORN -
 

-
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AMOFOSKA CORN
 

 
AMOFOSKA CORN -

MAKROELEMENTY

 
-

-

4% N
10% P2O5

22% K2O
8% CaO
9% SO3

2% MgO
0,10% B

0,20% Zn

 
2O5

2O5 -

 

infolinia nawozowa

0 801 080 107 
(koszt jak za połączenie lokalne)

PRODUCENT
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o.
80-550 Gdańsk, ul. Kujawska 2
tel./fax (058) 301 05 91
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Waloryzacja gruntów i jej zastosowanie
do określenia potencjału wzrostu plonów

O wysokości uzyskiwanych przez rolników średnich 
plonów decyduje wiele czynników zarówno po stro-
nie stosowanej agrotechniki, jak i warunków siedli-
skowych. Poprzez warunki siedliskowe rozumiane 
są różnorodne czynniki klimatyczne (wysokość 
opadów, temperatury, długość okresu wegetacyj-

nego itp.), czynniki związane z rzeźbą terenu (de-
niwelacje, nachylenia, skała macierzysta), warunki 
odpływu wody oraz gleby. Jakość gleb ma przy tym 
decydujący wpływ na zróżnicowanie możliwości 
osiągania wysokich plonów.
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Większość powierzchni Polski za wyjątkiem ob-
szarów górskich pokrywają gruboziarniste gleby 
piaszczyste, mało zasobne w próchnicę, łatwo prze-
mywane przez wodę i gromadzące jej małe zasoby 
po zimie. Z tego względu uprawy na glebach piasz-
czystych są silnie narażone na susze a stosowanie 
na nich nawozów jest mało efektywne. Gleby te 
na terenie Polski powstały głownie na podłożu żwi-
rów i piasków wytworzonych przez lodowiec. Oprócz 
Polski pokrywają też znaczny obszar od Skandy-
nawii i krajów nadbałtyckich po północne Niemcy, 
Danię i Holandię wyraźnie odcinający się na mapie 
uziarnienia gleb Europy (patrz rys. str. 20).

Najlepsze gleby gliniaste i lessowe rozlokowane są 
w Polsce w rejonach wyżyn i pogórza. Charakteryzują 
się stosunkowo wysoką zawartością próchnicy, powol-
ną filtracją wody i dużą pojemnością wodną pozwa-
lającą gromadzić zapas wody z zimy. Gleby te są więc 
stosunkowo odporne na suszę i dość dobrze zatrzy-
mują mineralne składniki odżywcze przez co stosowa-
nie nawozów jest na nich efektywne. Skutkiem tego 
na glinach i lessach uzyskuje się najwyższe plony. 
W celu scharakteryzowania użytkowych właściwo-
ści gleb pod kątem możliwych do uzyskiwania na 
nich maksymalnych plonów gleboznawcy wprowa-
dzili liczbowa skalę informującą o rolniczej wartości 
gleb. Najsłabsze gleby zaliczane do VI klasy bo-
nitacyjnej  nienadające się do produkcji rolniczej 
uzyskują w niej 18 punktów a gleby najlepsze I kla-
sy bonitacyjnej, odpowiednie do uprawy najbar-
dziej wymagających roślin takich jak pszenica czy 
burak cukrowy uzyskują 100 punktów. Po dodaniu 
proporcjonalnej do wkładu w plonowanie punktacji 
za inne czynniki siedliskowe związane z klimatem, 
ukształtowaniem terenu i warunkami wodnymi 
uzyskuje się tzw. Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej 
Przestrzeni Produkcyjnej w skrócie WWRPP.

Źródłem informacji o wartościach wskaźnika 
WWRPP są opracowane pod nadzorem Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
mapy glebowo-rolnicze. Mapy glebowo rolnicze 
w skali 1:5000 stanowią podstawowe źródło infor-
macji o przestrzennej zmienności gleb w Polsce. 
Obszar użytków rolnych na mapie glebowo-rolniczej 
podzielony jest na obszary – poligony, wewnątrz 
których gleby mają podobne uziarnienie. Poligo-

ny takie zostały zidentyfikowane w terenie przez 
przeszkolonych klasyfikatorów. 
Obecnie Instytut dysponuje cyfrową postacią map 
glebowo rolniczych w skali 1:25000 dla całego ob-
szaru kraju, co pozwala na ich szybkie i łatwe uży-
cie. Przykładowym zastosowaniem wspomnianych 
map, w którym kluczowa rolę odgrywała walory-
zacja, było wydzielenie obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania w skrócie ONW. Poniż-
szy rysunek pokazuje zróżnicowanie średnich war-
tości wskaźnika waloryzacji WWRPP w gminach 
na terenie Polski:

Wskaźnik waloryzacji wykazuje wysoką korelację 
z wysokością plonów. Oznacza to, że zazwyczaj im 
wyższa jest waloryzacja tym wyższy jest osiągany 
plon. Spojrzenie na mapę średnich plonów zbóż 
w gminach: 
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pozwala jednak zauważyć, że pewne obszary pomi-
mo podobnej waloryzacji, a więc możliwego 
do osiągnięcia plonu, nie uzyskują go. Wyraźnie 
widoczne jest to w porównaniu obszaru o wysokiej 
waloryzacji w województwie wielkopolskim i wyży-
ny lubelskiej. Na Wyżynie Lubelskiej nie osiąga się 
tak wysokich plonów, na jakie pozwalają gleby i kli-
mat. Prawdopodobnych przyczyn jest wiele, jedną 
z nich jest niski poziom kultury rolnej w porównaniu 
z zachodem kraju, jednak znaczenie ma także 
wysokość stosowanych dawek nawozów.

O wysokości maksymalnych możliwych do uzyska-
nia plonów decyduje waloryzacja, ale uzyskiwanie 
przez rolnika plonów maksymalnych nie zawsze 
jest opłacalne. Najbardziej optymalnym ze wzglę-
dów ekonomicznych plonem jest taki, dla którego 
największy jest przychód, a więc różnica pomię-
dzy wartością plonu np: plonem ziarna [t/ha] 
razy cena ziarna [zł/t], a całkowitymi kosztami 
poniesionymi przez rolnika dla jego uzyskania. 
Jak pokazuje poniższy rysunek koszty poniesione 
przez rolnika rosną wraz z wielkością stosowanych 
dawek nawozów, a zależność plonu od nawożenia 
ma kształt łuku (paraboli): 

Zaznaczone na rysunku strzałki pokazują wspo-
mniany maksymalny przychód dla gleb o różnej 
waloryzacji, przy czym im lepsze gleby, tym mak-
symalny możliwy do uzyskania przychód jest więk-
szy. Wyższa jest przy tym także odpowiadająca mu 
optymalna dawka nawozu i uzyskany optymalny 
ekonomicznie plon.

Różnica pomiędzy optymalnym plonem wynikają-
cym z waloryzacji a plonem osiąganym w rzeczy-
wistości jest miarą niewykorzystania potencjału 
przestrzeni rolniczej. Jest też jednocześnie miarą 

potencjału do podniesienia plonów pod wpływem 
m.in. zwiększenia nawożenia. Przestrzenny rozkład 
obszarów gdzie plony są niższe od potencjalnych 
(czerwony) oraz wyższe (ciemnozielony) uzyskany 
jako różnica plonu aktualnego i optymalnego poka-
zuje poniższa mapka:

Podstawowym spostrzeżeniem jest to, że Polska 
południowo-wschodnia jest obszarem, gdzie po-
tencjał jest generalnie słabo wykorzystany, a więc 
istnieje tam możliwość uzyskania wyższych plonów 
po zwiększeniu nawożenia i poprawieniu organiza-
cji gospodarki rolnej. Ograniczeniami w wykorzysta-
niu potencjału są bowiem w takich regionach za-
równo przyzwyczajenia rolników, jak i względy 
ekonomiczne związane z małą powierzchnią go-
spodarstw rolnych i rozdrobnieniem działek. 

mgr Artur Łopatka
Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach 
– Państwowy Instytut Badawczy

Literatura:
1) Strzemski M., 1966: Racjonalne użytkowanie ziemi 
w polskiej kartografii i gleboznawczej. 
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
2) Stuczyński T., Kozyra J., Łopatka A., Siebielec G., 
Jadczyszyn J., Koza P., Doroszewski A., Wawer R., Nowocień 
E.; Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. 
Studia i Raporty IUNG-PIB, 2007, 7: 77-115.
3) Witek T., 1973: Mapy glebowo-rolnicze 
oraz kierunki ich wykorzystania. Seria (P18), IUNG Puławy.
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Piękna chemia w oczach dzieci

„Puławy” po raz trzeci zorganizowały konkurs pla-
styczny „Chemia w rolnictwie” dedykowany dzie-
ciom ze środowisk rolniczych. Laureaci najlepszych 
prac przyjechali do naszej Spółki 9 grudnia 2011 roku 
odebrać nagrody i zobaczyć z bliska świat, który wy-
malowali.

Do konkursu nadesłano 104 prace przygotowane 
przez 97 uczniów z 16 szkół podstawowych zgło-
szonych przez dystrybutorów nawozów.

Podobnie jak w ub. roku zaproponowaliśmy 
naszym partnerom handlowym z różnych stron 
Polski możliwość zaangażowania się w realizo-
waną przez nas inicjatywę przybliżenia dzieciom 
chemii i przemysłu. Z roku na rok odzew jest 
coraz większy co nas bardzo cieszy. Firmy 
nie tylko zgłosiły swoje szkoły ale również wy-
granym dzieciom sfinansowały podróż do Puław 
– podkreśla Magdalena Niski, kierownik Marketingu.

Podczas wizyty czternaściorga dzieci w naszej 
Spółce, był czas na oglądanie wystawy i poznanie 
niektórych kulis pracy naszych służb handlowych. 
Przedstawiciele Zarządu wręczyli laureatom nagro-
dy i pamiątkowe dyplomy z odbitkami zwycięskich 
prac.

Goście byli pod wrażeniem.

–  Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiego przyję-
cia. Wszystko jest pięknie zorganizowane, dzieci 
są zauroczone i szczęśliwe – wzruszała się pani 
dyrektor ze zwycięskiej szkoły.

–  Mnie się najbardziej podobało w pokoju preze-
sa. Chciałbym być kiedyś prezesem! – powiedział 
jeden z rezolutnych chłopców, spytany o wrażenia 
z wizyty.

W konkursie udział wzięli następujący partnerzy handlowi oraz szkoły:

     FLORA Sp. z o. o. 
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Strojcu i Przedmościu, woj. opolskie,

     Blending Sp. z o.o. 
– Szkoły Podstawowe w Sułowie, Rozdrażewie, Dąbrowie, Dzielicach, Czatkowicach, woj. dolnośląskie,

     TRANS-ROL 
– Szkoły Podstawowe w Sokołach i Bruszewie, woj. podlaskie,

     AGROCHEMIK 
–  Szkoły Podstawowe w Przemiarowie i Obrytem, 

woj. mazowieckie,

     Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
Strzelce Krajeńskie 
–  Szkoły Podstawowe w Tucznie, 

Bobrówku i Ogardach, woj. lubuskie,

     ROL-POL 
–  Szkoła Podstawowa w Szepietowie, 

woj. podlaskie,

     Agro-Bakałarzewo  
– Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie, woj. podlaskie.
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I miejsce:
Jakub Gmerek, 9 lat, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strojcu
Z fabryki na pole,
Klaudiusz Grzegocki, 8 lat,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tucznie
Mamy dobrze z Zakładami Azotowymi Puławy,
Szymon Stęclik, 8 lat,
Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa
w Rozdrażewie
Opryskiwanie dużych upraw,

II miejsce:
Zofia Żydziak, 9 lat, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strojcu
Siejemy nawozy na polu,
Weronika Łukaczyn, 9 lat,
Szkoła Podstawowa w Sułowie
Chemia w rolnictwie,

Katarzyna Bauer, 9 lat,
Szkoła Podstawowa w Szepietowie,
Magdalena Kowalczyk, 7 lat,
ZSP Rozdrażew Szkoła Filialna w Dzielicach,
Oliwier Michodak, 7 lat,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrówku, 

III miejsce:
Michalina Pawłowska, 8 lat,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tucznie
Co nam dają Zakłady Azotowe Puławy,
Miłosz Szulc, 9 lat,
Szkoła Podstawowa w Sułowie, Opryski polne,
Maria Adrianna Brzozowska, 9 lat,
Szkoła Podstawowa w Sokołach, Nawóz siej, 
Weronika Mazurkiewicz, 7 lat i Przemysław Nering, 8 lat,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ogardach.

Jury konkursowe postanowiło uhonorować w tym roku 12 prac, których autorami są:

Autorzy rysunków otrzymali nagrody rzeczowe natomiast szkoły, których uczniowie zdobyli najwięcej 
punktów konkursowych nagrody pieniężna.  Zwycięska Publiczna Szkoła Podstawowa w Strojcu (zgłoszo-
na przez firmę FLORA Sp. z o.o.) otrzymała dotację finansową na pomoce dydaktyczne w kwocie 5 000 zł. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tucznie (zgłoszona przez firmę Spółdzielnia Kółek Rolniczych Strzelce 
Krajeńskie)  za drugie miejsce otrzymała 3 000 zł, a Szkoła Podstawowa w Sułowie (zgłoszona przez firmę 
Blending Sp. z o.o.)  2 000 zł. 
Wyróżnione prace zgłoszone do Konkursu utworzyły wystawę, która jest prezentowana w holu Dyrekcji 
Naczelnej. Wybrane prace trafią też, jak zwykle, na kalendarz i kartki rozprowadzane przez dział marketingu 
do naszych klientów.
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II edycja konkursu „Zbieraj tony z Puław”

O jakie nagrody można walczyć?
Nagrodą w konkursie jest w sumie 66 ton puław-
skiej saletry amonowej 34% N PULAN®.

     1 miejsce    6 t
     2 miejsce    5 t
     3 miejsce    4 t
     4 miejsce    2,5 t
     5 miejsce    1,5 t
     6 miejsce    1 t
     7 do 10 miejsca   0,5 t

Kto może uczestniczyć 
w konkursie?

Uczestnikiem konkursu może być finalny odbiorca 
nawozów – rolnik, pełnoletnia osoba fizyczna posia-
dająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 

Co należy zrobić
aby wziąć udział w konkursie?

Aby przystąpić do konkursu należy dokonać zakupu 
saletry amonowej 34% N PULAN® bądź mocznika na-
wozowego 46% N, pakowanych w kontenery elastycz-
ne typu big-bag 500 kg. Dla udokumentowania zaku-
pu należy zachować plomby zamykające big-bagi oraz 
dowody zakupu produktów (faktury, paragony).

W jaki sposób
przyznajemy nagrody?

Na podstawie ilości zakupionych ton zostanie utwo-
rzony ranking uczestników konkursu (ilość zebra-

nych plomb musi być zgodna z ilością zakupionego 
towaru). Rodzaj i wartość nagród będzie uzależnio-
na od miejsca w rankingu. W konkursie zostanie 
przyznanych 30 nagród, po 10 na każdy region.
 
Region I:
województwa – dolnośląskie, opolskie, śląskie, ma-
łopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie.

Region II:
województwa – wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-
pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie.

Region III:
województwa – warmińsko-mazurskie, podlaskie, 
mazowieckie oraz łódzkie.
 

Gdzie można znaleźć
informację szczegółową?

Dokładne zasady, pełny regulamin, warunki udziału 
w konkursie, jak również obowiązkowy do wypełnie-
nia Formularz Zgłoszeniowy, są dostępne: 
– na stronie www.zapulawy.pl,
–  na ulotkach informacyjnych u naszych partnerów 

handlowych, którzy w swojej ofercie posiadają na-
wozy z „Puław”,

–  w wydawanym przez „Puławy” dwumiesięczniku 
„Agrolider”.

 
W przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości 
prosimy o kontakt z organizatorem konkursu 
pod adresem e-mail marketing@azoty.pulawy.pl 
lub tel. 81 – 565 31 49.

Wszystkim rolnikom życzymy udanych zakupów!

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ponownie zapraszają wszystkich 
ROLNIKÓW do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Zbieraj tony 
z Puław”, który będzie trwał od 01 XII 2011 roku do 30 IV 2012 roku.
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Regulamin Konkursu „ZBIERAJ TONY Z PUŁAW”
& 1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „ZBIERAJ TONY Z PUŁAW”.
1.2. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201, poz. 1540)
1.3. Organizatorem konkursu są Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 24-110 Puławy ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, NIP 716-000-18-22.
1.4. Konkurs jest prowadzony w siedzibie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
1.5. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 1 grudnia 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku. 

& 2. Zasady konkursu
2.1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
2.2.  Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. 24-110 Puławy ul. Aleja Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 13.
2.3.  Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu 

Zgłoszeniowym. 
2.4.  Formularze Zgłoszeniowe są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.zapulawy.pl, podczas wybranych rolniczych 

imprez targowych oraz w sieci dystrybutorów - partnerów handlowych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zajmujących się sprzedażą nawozów. 
2.5.  Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.zapulawy.pl.

& 3. Warunki udziału w konkursie 
3.1.  Uczestnikiem konkursu może być finalny odbiorca nawozów – rolnik, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych. 
3.2.  W konkursie nie mogą brać udziału partnerzy handlowi Organizatora – dystrybutorzy nawozów, pośrednicy w handlu nawozami, jak również 

pracownicy Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3.3. Aby przystąpić do konkursu należy:

a. dokonać zakupu produktów Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. takich jak:
– saletra amonowa 34% N, pakowana w kontenery elastyczne typu big-bag 500 kg,
– mocznik nawozowy 46% N, pakowany w kontenery elastyczne typu big-bag 500 kg,

b. zachować plomby zamykające big-bagi z produktów objętych promocją, 
c. zachować dowody zakupów produktów objętych promocją (faktura lub paragon),
d. wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularz Zgłoszeniowy,
e. odesłać wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z zebranymi plombami i kopią dowodów zakupu jedną przesyłką na adres Zakładów Azo-
towych „Puławy” S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24 – 110 Puławy z dopiskiem „Sekcja Marketingu”, w terminie do dnia zakończenia 
konkursu (liczy się data stempla pocztowego).

3.4. Tylko jednoczesne spełnienie powyższych warunków zapewnia uczestnictwo w konkursie.
3.5. W konkursie nie będą uwzględnione Formularze Zgłoszeniowe:

a. nieczytelne,
b. zawierające dane nieprawdziwe,
c. które wpłynęły do organizatora po wyznaczonym terminie,
d. zawierające niepełne dane osobowe Uczestnika,
e. w których uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych.

& 4. Przyznawanie nagród
4.1. Na podstawie ilości przesłanych plomb zostanie utworzony ranking uczestników konkursu.
4.2.  10-ciu uczestników konkursu z poszczególnych regionów (zgodnie z pkt. 4.3.b), którzy nadeślą największą ilość plomb z zastrzeżeniem pkt. 4.7 

Regulaminu, otrzyma nagrody ufundowane przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.. Rodzaj i wartość nagród będzie uzależniona od miejsca 
w rankingu. 

4.3.  W konkursie zostanie przyznanych 30 nagród:
a.  10 pierwszych osób z każdego z 3 regionów (zgodnie z pkt. 4.3. b) otrzyma nagrody rzeczowe w postaci saletry amonowej 34 % N, pakowanej 

w kontenery elastyczne typu big- bag 500 kg. 

Nagrody rzeczowe będą przyznawane odpowiednio:
1 miejsce  –  6 t
2 miejsce  –  5 t 
3 miejsce  –  4 t
4 miejsce  –  2,5 t
5 miejsce  –  1,5 t
6 miejsce  –  1 t
7 do 10 miejsca  –  0,5 t.
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b. Podział na regiony według województw: 
region I - województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie.
region II – województwa: wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie.
region III – województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie.

c.  Laureatom konkursu zostanie przyznana dodatkowo nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej wartości należnego podatku od nagród 
rzeczowych, o którym mowa w pkt. 4.5 

d. wartość nagrody będzie ustalana na dzień ogłoszenia wyników konkursu 
4.4.  Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę 

rzeczową ani na ich równowartość pieniężną. 
4.5.  Wartość nagród rzeczowych przekazanych w ramach konkursu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, stosownie do obowiązujących przepisów.
4.6.  Z części nagrody pieniężnej zostanie pobrany zryczałtowany podatek od wygranych w konkursach i odprowadzony przez Organizatora jako 

płatnika do właściwego Urzędu Skarbowego.
4.7.  W przypadku, gdy pośród 10–ciu laureatów konkursu w danym regionie wystąpią przypadki nadesłania takiej samej ilości plomb, to tym uczestni-

kom konkursu zostaną przyznane w rankingu miejsca ex aequo z takimi samymi nagrodami, a łączna pula nagród oraz ilość nagrodzonych zostanie 
proporcjonalnie zwiększona.

4.8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Organizatora najpóźniej do 45 dni od daty jego zakończenia.
4.9. Lista nagrodzonych uczestników konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora: www.zapulawy.pl . 
4.10.  Nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o uzyskaniu prawa do nagrody pocztą elektroniczną, wysłaną na adresy e-mail lub tele-

fonicznie na numery telefonów – podane w Formularzu Zgłoszeniowym. 
4.11.  Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone laureatom przez Organizatora po ogłoszeniu wyników konkursu i telefonicznym poinformowaniu na adres 

podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Laureat konkursu nie ponosi kosztów dostawy nagrody.
4.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora konkursu.
4.13. Nagrody nieodebrane przez laureatów z przyczyn leżących po stronie laureatów przepadają na rzecz Organizatora. 

&. 5 Reklamacje i zwroty
5.1.Otrzymane w ramach konkursu nagrody nie podlegają zwrotowi ani wymianie. 

& 6. Dane osobowe
6.1.Udział w konkursie wyrażony poprzez przesłanie do Organizatora wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego wraz z plombami 
oznacza zgodę uczestnika na opublikowanie jego imienia i nazwiska, w przypadku przyznania mu nagrody, na liście laureatów konkursu oraz zgodę 
na wykorzystanie danych osobowych w działaniach marketingowych Organizatora – Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
6.2.  W przypadku wygranej w konkursie zwycięzca zobowiązuje się do przesłania n/w danych do Organizatora w celu rozliczenia zryczałtowanego 

podatku od wygranej w konkursie:  
- kopii dowodu osobistego (kopia dwóch stron),
- numeru NIP,
- nazwa Gminy,
- Dane Urzędu Skarbowego do którego należy przekazać informację. 

Organizator poinformuje pisemnie lub telefonicznie laureatów o konieczności uzupełnienia danych. 
6.3.  Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Organiza-

tor konkursu. 
6.4.  Akceptacja Regulaminu Konkursu jest równoznaczna z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach 

marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych o produktach Organizatora, zgodnie z klauzulą zawartą w formularzu zgłoszenio-
wym do Konkursu oraz w przypadku wygranej w Konkursie umieszczenia imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej 
Organizatora www.zapulawy.pl.

& 7. Postanowienia końcowe
7.1. Zakłady Azotowe „Puławy” SA zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. 
7.2.  O wszelkich zmianach Uczestnicy konkursu będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczna na podany adres e-mail 

w Formularzu Zgłoszeniowym lub telefonicznie.
7.3.  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu „Zbieraj tony z Puław”.
7.4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią Regulaminu.
7.5.  Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych maja wyłącznie informacyjny charakter. Natomiast moc prawną posiadają 

jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.6. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na jego zasady określone w niniejszym Regulaminie.
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Zdolność roślin do wykorzystania prostych form azotu mineralnego i przekształcania 
ich w białka złożone ma fundamentalne znaczenie dla życia zwierząt na Ziemi.
W miarę pokonywania przez ludzkość chorób, ograniczających wzrost populacji
w minionych wiekach, dostępność żywności stała się główną przeszkodą
ograniczającą zwiększanie się liczby ludności. Gdyby wcześniej nie odkryto metody 
wiązania azotu  z atmosfery, światu zagroziłoby widmo powszechnego głodu.
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Azot w roślinach 

Rośliny potrzebują dużych ilości azotu, przy czym suchy ma-
teriał roślinny zawiera około 3 do 4% azotu. Pomimo swojej 
obfitości, azot atmosferyczny dla wzrostu roślin jest niedo-
stępny. Większość roślin może pobierać azot tylko z gleby 
i to głównie w dwóch formach: amonowej i azotanowej. 
Badania wykazują, że najlepiej rosną rośliny, które mają 
dostęp do obydwu form azotu. Stosunek pobierania 
obydwu form azotu zależy od danego gatunku rośliny, 
ale i tak większość azotu pobierana jest w formie azotano-
wej. Ze względu na szybciej zachodzącą w glebie przemia-
nę mikrobiologiczną formy amonowej do azotanowej i jej 
większą mobilność, korzenie są w większym stopniu wysta-
wione na oddziaływanie formy azotanowej niż amonowej. 
W mokrych lub kwaśnych ekosystemach sytuacja może wy-
glądać inaczej. Na przykład rośliny uprawiane w warunkach 
zalewowych, takie jak ryż nieobłuszczony, większość zuży-
wanego przez siebie azotu pobierają w formie amonowej.

Azot pobierany przez korzenie roślin jest metabolizowa-
ny i przemieszczany do górnej części rośliny, zazwyczaj 

w postaci grupy aminowej (-NH2). W górnej części ro-
śliny większość grup aminowych ulega z kolei prze-

kształceniu na aminokwasy, a następnie białka. Tak 
więc intensywność metabolizmu azotu i tempo 

syntezy białek sterują importem azotu doko-
nywanym przez różne części rośliny. Ogólnie 

rzecz biorąc, azot w roślinach koncentruje 
się w ich młodszych częściach, 

o  n a j w y ż s z y m 
współczynniku 
wzrostu. Gdy 
podaż azotu 

z korzeni jest nie-
w ystarczająca, 
azot ze starszych 
liści jest wyko-
rzystywany do 

odżywiania młodszych 
organów roślinnych. Białka w tych liściach są hydroli-

zowane z powrotem do aminokwasów (proteoliza), które 
są ponownie rozprowadzane do stożków wzrostu i rosną-
cych nowych liści. Proteoliza w starszych liściach powodu-
je spadek zawartości chlorofilu, a tym samym ich żółknie-
nie, stanowiące często objaw niedoboru azotu.

W zielonym materiale roślinnym białko zdecydowanie 
stanowi największą z frakcji związków zawierających azot 
posiadając około 80–85% całkowitej ilości azotu. Wiele 
upraw (np. groch, fasola, soja), przeznaczonych jest głów-
nie do produkcji białek roślinnych stosowanych w pro-
dukcji żywności dla ludzi i zwierząt. Ilość azotu dostęp-
nego do pobrania z gleby i nawozów ma znaczący wpływ 
na tempo wzrostu roślin i zawartość w nich białka.

Pole doświadczalne z uprawą cierpiącą na niedobór azotu 
umieszczoną pomiędzy dwoma polami dobrze zaopatrzonymi w azot.

Duża liczba różnych cząsteczek zawierających aminy ulega
syntezie w celu ich wykorzystania jako materiału do budowy
związków funkcjonalnych i strukturalnych w komórce.

Innymi frakcjami azotu w roślinach są kwasy nukleinowe
RNA i DNA stanowiące około 10% całkowitej ilości azotu
oraz wolne aminokwasy, które wraz z innymi związkami
aminowymi stanowią około 5%.
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Azot u roślin dominuje w związkach funkcjonalnych, 

takich jak enzymy, natomiast w mniejszym stopniu wy-

stępuje w elementach strukturalnych, takich jak włók-

na. Większość roślin przechowuje energię dla siewek w 

postaci węglowodanów (skrobi i tłuszczu), ale rośliny 

strączkowe, takie jak groch, soczewica i fasola, w swo-

ich nasionach gromadzą również duże rezerwy białek. 

Dzikie rośliny strączkowe mają swoją niszę ekologiczną 

na glebach ubogich w azot, gdyż nie są uzależnione od 

zawartości azotu w glebie. Rezerwa białka w nasieniu za-

pobiega niedoborowi azotu w sadzonce w czasie, zanim 

rozwinie ona własny układ symbiotyczny do wiązania 

azotu atmosferycznego.

Aminokwas
Dzieci Dorośli

2–5 lat mg/kg/dziennie 10–12 lat mg/kg/dziennie 18+ lat mg/kg/dziennie

Histydyna ? 28 8-10

Izoleucyna 31 10

Leucyna 73 44 14

Lizyna 64 44 12

Metionina i cysteina* 27 22 13

Fenyloalanina i tyrozyna 69 22 14

Treonina 37 28 7

Tryptofan 13 3 4

Walina 38 25 10

Razem (oprócz histydyny) 352 216 84

Ludzie i zwierzęta nie potrzebują tyle samego białka, 

ile konkretnych ilości określonych aminokwasów będą-

cych budulcem białek. Organizmy zwierzęce i ludzkie nie 

potrafią syntetyzować grupy aminowej, aby budować 

białka ustrojowe muszą mieć pokarmowe źródło amino-

kwasów. 

Niektóre aminokwasy mogą być wytwarzane z innych 

w procesie znanym jako transaminacja. Szkielety węglo-

we szeregu aminokwasów nie mogą być syntetyzowa-

ne w organizmach zwierząt oraz ludzi i te właśnie ami-

nokwasy są określane jako egzogenne lub niezbędne. 

Pomimo obecności innych aminokwasów, jeżeli w tym 

samym czasie nie są obecne w odpowiednich propor-

cjach aminokwasy niezbędne, ani ludzkie, ani zwie-

rzęce, białko nie może być metabolizowane. Pomimo, 

że z materiałów biologicznych wyizolowano ponad 200 

aminokwasów,  tylko 20 z nich to powszechnie występu-

jące składniki białek, a 9 to aminokwasy niezbędne.

Związki azotowe w żywieniu ludzi i zwierząt 

Tabela A:   Szacunkowe zapotrzebowanie na aminokwasy niezbędne u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych według 
FAO/WHO/UNU (1985).

Rysunek 4: Cztery bogate w azot składniki budulcowe kwasu nukleinowego DNA.

Adenina Cytozyna Guanina Tymina
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Ludzie i zwierzęta pozyskują związki azotowe niezbęd-

ne do metabolizmu, wzrostu i rozmnażania się poprzez 

spożywanie białka zawartego w żywności pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego. Białka zawarte w pożywieniu 

są potrzebne przez całe życie, ale w przypadku dzieci, 

ludzi młodych oraz wysokowydajnych zwierząt są one 

wymagane w stosunkowo dużych ilościach. Wraz z dora-

staniem zapotrzebowanie na białko maleje i jego dzien-

na wartość u osoby dorosłej wynosi około 0,8 grama 

na kilogram wagi ciała, co daje około 10 g azotu dla oso-

by o wadze 75 kg. 

Białka to złożone związki organiczne o dużej masie 

cząsteczkowej. Występują w żywych komórkach, gdzie 

są ściśle związane ze wszystkimi etapami aktywności 

życiowej komórek. Ściany komórek zwierzęcych i ko-

mórek ludzkich składają się prawie wyłącznie z lipidów 

i białek. U roślin, zwierząt i ludzi białka są głównymi 

związkami zawierającymi azot. Mięśnie, skóra, włosy, 

paznokcie (pióra i sierść) u ludzi i zwierząt składają się 

głównie z białka, które średnio zawiera 16% azotu w su-

chej masie. Całe ciało ludzkie zawiera około 2,6% N, czyli 

osoba ważąca 75 kg ma w sobie prawie 2 kg azotu.

ROLA AZOTU I JEGO WYKORZYSTANIE W ROLNICTWIE

W NASTęPNYM NUMERZE: OBIEG AZOTU W ROLNICTWIE, AZOT A PODAŻ ŻYWNOśCI NA śWIECIE. 

Rysunek 4: Dwa proste aminokwasy spośród 20 powszechnie tworzących białka.
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