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Mandat zaufania dla władz PzPRz

Na cŻeWcowyrn Wa nyrn ZgronradŻen L] CŻłonkóW Polskiego
związku PloducentóW Boślinzbożowych W HAB P B W Radz

kowe pozytywn e ocen ono dŻiała nośćZWąŻkL] oraŻ ]€dnomyś n e
udzeono absolulorLrm Ża 2015 r' ]eoo ZarŻądowi V/ składŻ'"
slan sław Kacp€lczyk o'p,," ' Tadeusz solalski l (ep e'e.

cŻlonkowe Przemysław Bochal Pioll Doligalski Piotr
[4alicki. Wa ne ZgromadŻenie Żalwierdz lo sprawcŻdanie i nan
oTaŻ

Zarządu za ub' rok olaŻ Wskazalo na t]e akllra ne] syluac]
e na głóWne sprawy, na klórych pow nien korcentro
wać sę Zatząd PZPBZ W swoich dŻiałan]ach, ma]acych na ce u
jak najlepsze repreŻentowan e ntelesóW prÓdLrcenlóW Żbóż oraz
so,r'/e

W ro nictw

stab

Żowan e rynkL] Żbożowego W |aszym kraiu Wa nenrLr Zgro.
madŻeniu prŻewodn cŻył TadeusŻ solarski a 1Unkcję sekre1arŻa
p€ln ła sylwia Badzyńska.

się że Wzrośniena

śWec e zapotrzebowan e na
będą to jedyne gatunk Żbóż'
gdz e moŻna się spodŻiewać prŻyroslu produkcj' Tym sanrynr
oWes żyio poŻoslaną Żbożam o n eWe kch szansach W produk_
c] ]ak i na rynkL' PosŻLrku]ąc sposob! na 'L]płyrn an e" rosnąc€j
produkc] zbóż na rynkU eUrope]sk m UE Żakłada ok' 7 proc€ntowe
zW ększerie eksportlr i t!ta] bardŻo Ważnym odb orcą sta]ą s!ę
Ch ny. Kra] len iuz obecn e ]nrpoltL]je dośćdużo ]ęczm enia len
k erunek eksport! V/ydaje s ę bardŻo perspektywiczny. Ponadto

Przew du]€

psŻenjcę kukllydŻę ]ecŻm

eń

prawdopodobny ]est róWn eż Wzrost ŻapolrŻeboWania na białko' co
jak sj-" ocen
będŻ e Żaspoka]ane ŻWięksŻonyrn mpońenr so
Tym samym UE n e]ako Ż góry Żaklada że pany rozwo]u rodz
rnych Lrpraw roś n slrączkowych moly kowych n eWele Wplyną na
eurcpeisk rynek białka lośnrrego, co nie jesl dobrą Wiadomośc ą
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rna€jacej prod!kcji bałka pasŻowego Ż rzepaku (co nra ŻWązek
ze spada]ącyn'] popy]em na b odiese ) We]dŻ e mpońowaia soja
a nie rodz me b]ałko roślin strącŻkowych. Natom]ast moŹliwy ]est
Wzrost za nteresowan a produkc]ą b oetano u z k!kurydZy' Tutaj
- Ża!WażyłekspertŻaĆzynanry nryślećtroclrę po amelykańsku''
co nroże oiworŻy drŻWi do sukcesu produce]r1óW, maiących do
śWiadcŻenie W LrpraW e kukUrydŻy'

UE ma śWadomośópodk.eślłpro1' Grabńsk probe-

ąŻanych Że zm anam] k matu W okes e od ]996 r do
WymŹn€ ŻlvęksŻyta sę czY"stoi WośćWyslYApowana eks.
1renra nych Żjawsk jak sUsŻe nadrn erne opady czy bezśnieżne,
mólv
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prŻedsewŻięć
rodnych
kióre ep ej przygolowywałyby roln c1wo na
le n ekorŻyslne anonra e pogodowe
7" " o' r, rą )o "'ę
amerykańsk spec]aliych L]beŻp eczeń i zabeŻp ecz€ń doclrodóW

'ol lo'' le1 ooop' F'l pąl
"'_l " d] ' la^Y, - o' ".
m ł ekspert ZWjqŻkU

obmdań \łanego lllomadŻena Nióre otlrcrłł prłs Z Żąd! PŻPBŻ sta]5h'
ucłsl] crrla m 0 q pa ł0nkÓlr'/ dŻjala]ąft]prlj- l'aŻku nad/ Eksplńo'
m' d!leklol1rli HAB P B
]i] pr:r!Ńń qc't n p'ol. dl' hab' Edv/a'den Arc€niuki€
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CŻlonek Rady EkspeńóW ZW ąŻkU ]ego
cel W pracach ull ]ne] Grupy Ro

prŻedstaw

coPA coGEcA - plof' JetŻy

Gla_
biński z UNG P B w Puławach ponfolmo_
Wał, Że na l'!osennym spotkani! tej Grupy
oceniono, Żw bieżącym seŻone producen_
bocŻe]

c

,prz€inwesiowa] bo n e spodŻewa s ę
iak nskch cen Żbóż' Dyrekc]a Genelana
Ro njciwa W

Brukse prz€Wd!]e

Wy]aśn ł

c€na

psŻen]cy

_ że w perspektywie 2025

r

e pow nra przekroczyć ]90 euro Ża ion'",
prŻy cŻyrn nroż We są znacŻne ie] ,łarlan a
od ]60 do ]80 euro/t co oznacza Ż Unia
n e zaklada. by cena odbudowała sę do
€ tak dawno był salysJakc]on!]ącv d a producen_
n

E

poz omu który n
ióW (230 240 eUro/i)' N ektóre Ż bardŻ e] optymistycŻnyclr prconoŻ
Wskazu]ą z€ ceny będą ]ednak Wyższe ] prŻekrocŻą pozonr 200
euro/t. UE prognoŻu]e, że W na]b iżsŻych 10 alach p ony zbóz
ŻaróWno W krajaclr dawn€j ,15'. jak inowej,'13" WŻros|q średn;o
o okolo ] t/ha natomjast ne Żmjen se tzw' cena n1erwency]na
(]0],3 euro/t), która n€ ma żadneao praktycŻneqo ŻnacŻenja da
ksŻ1ałtowania WarunkóW ekonom cŻnych W plodukc] Żbóż'

śfłf,._{t

na torurn un ]nych organ Żacj] lo n cŻyc]r,
zwłaszcza coPA coGEcA' W ro n c1wie _ ostrze!]ł ekspeń mUs nry też rnieć na LwadŻe coraŻ WyraŹn ej rysu]ącą się te|denc]ę
do odbudowywan a s ę cBn ropy naflowe] oraŻ fakt, że energ a
bardŻie]drcŻe]e n Ź ceny Żbóż rosna'
Prol Grab ńsk ocenił aktua ny stan

upraw

odpow adal na

pytanalonkóW Jegozda|em W czasie n]etypowej beŻśn eżne]
_ir oI" Io^- (oodó 'Ó op'd '' l po ,,ą.Ll '_, _ r'" spo ' o_
"
dowal prŻy s nyclr Wysmaa]ących Waltach slraiy W Żasewaclr
rzepaku oŻimego W glan cach 25% oraŻ WymarŻ. ęca ŻWłasŻcza
W e u psŻen c o baldŻo n sk e] mrcŻood
polnoścGenera. e sytuac]a na po ach (vrg stanLr na pocŻąlek
cŻenłca) n e ]est najgorsza. ae trudno założyć. by plony były WyŻ_
sze od średnlch Ż oslatn ch
podsumowałekspeń Ż IUNG.P B
W północnych re]onach

al

Wnosk] Wypływające Ż njotmac] pro1' Grabińskiego zoslaly
poszelŻone W Wys1ąpieniach ro n ków członkóW ZWąŻku nnyclr
ekspertóW PreŻes PZPRZ Stanisław Kacperczyk ostrzegł że
]eśkryŻys. dotykający polskich prcducenló\l zbóż dłUże] potrwa
do n skch cen dosŻłyby jesrcŻe n ske pony ŻbóŹ 10 slabilizac]a
gospodarsiw Żos1an e Żaclrw ana. Z n epokojetn patrŻymy nfor
rnował sŻef Żbożowego zWązku na reane Zagrożenie napływu
dlrżyĆh ości Żboża Ż Ukla ny Bosj: o brzymich producenlóW
ieksporleróW Żarna Zbóż' W pob Żu nasŻych granc są duże
obiek1y rrragaŻynowo-prŻeładUnkowe prakiyczn e lr'l każde] chw ]
W e k e parlie zboża mogą s ę Żrrależó na gran cy Wtedy nasŻ
rynek Żosla| e Żdestab Żowany' Dlatego PZPBZ Żaakcenlował
- ponown e zwlaca się do Władz Ż ap€ em o udrożn enie nroż uo.
ścekspońowych poprŻeŻ rozbudowę infrasltLrkiLrry pol'1owe]. aby
nadwyżk Żboża mogly być sprŻedane Ża granicę' Zwracamy także
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Sktla0r]ne] prŻe(odll

cłl ro n ll Ż oko . S łed& Malian

Hadl an

ili

n

zaŻnaczył prezes na colrŻebę peh en a funkcii stab _
zacy]nych na zbożowym rynkLr poprŻeŻ Elewalr SpÓłk-" skałbu
Pańsiwa' klóra powinna Ża]mować s ę n]e tylko skupem a
€ks
portem Żarna Ż Posk Ne roŻumierny także skąd borą sę lak
duże różn ce (od k kU do k k!naś! plocenl) cen na g ełdze [4atf
W Posce' c€ny te pow nny bVć podobne to ies1',]ażne zadan e
d a ZWązku OraŻ lvlin slerslwa Ron ctwa
Na lLe rÓżnych częslo bardzo mylnych proqnoŻ ponóW olaŻ
n eprecyŻyjnyclr sŻac!nkóW s1ra1 na skL1ek susŻy cŻy powodŻ
posllr owano, by do ocen lyclr sŻelŻej Żaczęto WykorŻyslywać noWoczes|e 1echn
LrrŻądz€nia, m jn d.ony Dek arowano takze
gotowośćŻ\,/ ąZkU do WskaŻywan a gOspo_
darstw kióre moglyby być pomocne dla GUS
prŻy prognozowan u p onóW zb oróW Żbóż'
W e okroln!e W dyskLrs]i powracał temat
rosnącego delcytLr Wody W ro n clwie olaŻ
prŻedsęWŻęć które poŻWo lyby ŻWęksŻyć
żyznośćg eby W Warunkaclr brakL] obornika
oraŻ rozwo]U !praw o charakterŻe mono.
ku tury GromadŻen e Wody sellsowne ie]
podkreś a|o
WykorŻyslan e 10 obecrr e
]edno z k ucŻo\łych Żadań W ro n]clwie.
k1óre Wymaga WspÓldŻ ałan a We L] resońóW
ns1ytUcji a lakże lacjonalnyclr dŻiałań sa

Lr{lagę

e

k

skonystać ro n k o ir sk e] produkci rośinne], natomias1 n e ma
takej szansy dobre oospodarstwo prol,ladŻące także produkc]ę
ŻW erŻęcą' PrŻekazLrjar te nformac]e sŻ€f HH sttzelce \łyraz l

że PzPRz z\[óc sŻcŻegó ną ułagę W swe] dz ala nośc
na problemy i niekorŻystne d a roln ctwa skulk zm an k matycŻ
rradŻ eję,

ob.1" ".e )ę

o lo./. bo_s1e ' '
l d
oooł )'do /'
Warunk Żlmowan a lplaw oz mych'
Gdy locŻnie L]bywa iak po nformowal Pio|r Bogdanowicz lna
zdj' pawyżei W śrcdku) śledn o 0.8 ton próchn cy na 1 heklarŻ€
grUnió,r'/ rolnych n edop!rsŻcŻalne powinno być jak pow]edŻ ał

-

o rosnqcych trLrdirośc ach i stra1ach
w ro nlctlvie powodowanych znr ananr! klinratU rnóWłm n preŻes ZaIządU HodowllRoś in

Sirze ce Grupa HAR Wojciech Blaszczak
W lym seŻon e W oddŻaLe le] spółkj W Ma_
łysŻynie k' GorŻowa WLkp. odŻ e V^kaŹ| k
bon tac] 0 83 ś\ładcŻy o

n]ske]jakośc za

sobnoścW Wodę tamle]sŻych ekkch gleb
okresie od 1 do 30 ma]a spadło zaledwe
8 mm deszcz! W !b. roku W ZakładŻe
GłóWnym w sirŻelcach k' Kutna deficyl
opadóW Wyr ósł 94 mm W siosLrnkL do
Średn e] z 40 at a W mies ącach ma]_
-Ezew e. .zy wtedy gdy uprarvy bardzo

TadeLrsŻ so arsk

W

potEebolvały Wody spadlo ly ko 46 mm
desŻczu A co oznacza tak n edobór Wody
!v poróWnan ! Że średniąWie o etn ą 1o
d a prŻykładu preŻes BlasŻczak podał.
że po raŻ p erwsŻy, ]ak pracuje 30 at
W S1lzelcach Żebrano 1arn pon że] 40

lha

kukulydŻy rra k sŻonkę i zaszła kon ecŻ
nośćdokL]p enia paszy dla siada 350 króW

ecŻnych' Teo'elyczn e ro n cy rnogą sę ub egać o odszkodolva.
kredyly k ęskowe J€dnak W praktyce Żaakcentował sŻef le]
cŻołowe]i rmy lrodowane]- sprawa ubeŻpiecŻeń od suszy atak
że od Wyrnrożeń przedstawia s ę bardzo n ekorŻystnie Aby można
po pierwsŻe mus 10 WykaŻać
bylo uŻnać' że ]est susza
lM GW' a po drug
straty W gospodarstw e rnusŻą być W ęksŻ_"
niz 309" ]eqo średnch locznych obrotóVr' za 3 ostatnle ata' nacŻe]
prŻy tak m systemie ko|strLrkc] sŻacowania stra1 może
mÓW
m
n

a

e

ąc

to

żaclr'Daolebyde
strukcyjny ]est płu0

z czloljke.rl zafząBochatem).

my
prŻeclrodŻ ć na nowoczesre 1echno ogie Uprawy
lŻW' konserwLr]ącej cŻy pasowe], bo poŻWala]a one racjona n e] qo_
spodarolvać Żasobarn Wody W g eb e i są przy tyrn tańsŻe ŻWłasŻ_
l,,1us

dodał szybcje]

cza ze WŻgLędu na osŻcŻędnośćpa Wa Z drlgie] ]ednak siłony
podkreś!l bardŻo denerWu]e rO nikóW WplowadŻan e opłal
Ża pobÓr Wody cŻerpane] na terenie gospodars1wa Ż glębsŻych
Walslw z em pon żej30 m
Dokończen e |a sll' 6
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l\łANDATZAUFAN A DLAWŁADZ PZPBZ
Dokończe! e Że slr 5

Sklada]ac spra!1,'ozdanie Ż dŻalaLnośrZarŻądL] preŻes S1an _
sław KacpercŻyk ŻaŻnaczył że PZPRZ .aeży do różnyclr oroan _
7a ! Ł po dga l"a
moż WoścpreŻentowana probemóW lo nikóW W lyrn ŻWlaszcŻa
producentóW zbóż ZW ąŻek lvchodzj m'in W skład Federac]
Blanżowych ZWiąŻkóW ProducentóW Ro nych l ]est też cŻlonk ern
KZBK oB PrŻyna]eżnośóta slv/arŻa noż urośćuczestn czen a
W pracaclr \łspomn anej Grupy BobocŻe] coPA/coGEcA 1Żboża
roś ny b ałkowe oLe s1e) a1akże W GrLrpaclr Ża]m!]qcych sę spra_
Wam środolvjska oraz zaqadnenarn] fliosan tarnynr Przedstaw_
ce e PZPFZ sq W strukturaclr Pore]estrowego Doślr'/adcza I clwa
odrn anowego i Bo n]cŻego oraz W Kom tece ['lon 1oru]ącym Prc
gram BoŻVio]U obsŻaróW We]skch na ala 20]4 2020' Jesteśmy
_ inlor.no$ał preŻes PZPFZ _ N Kom s]i ZarŻądza]ącei FLrndu
sŻam Promoc]. a P o1l Do gask pełni funkcię PrŻewodniczącego
FUndUsŻL] Promocji Zarna Zbóż PrŻet$oróW Zbożolvych'
ZarŻąd konlynlował preŻes KacpercŻyk podejmU]e różne
prŻeds ęWz ęcia W ce ! Wlaśc WegO repreŻe.towan a polrŻeb
i obrony inlelesó{l prodlc€ntóW lośn Żbożowyclr Wobec VrladŻ
państ\łowych samorŻądowych, organ zacj gospodarcŻyclr j f rm'
pracującyclr na rŻecŻ ro n ctwa' PreŻes podkreśll że W syl!ac]ach
kryzysowych Zu ąŻek donragal się intelwenc] niezwłocznych
dzałań od Rządu M nistra Ho n ctwa' sŻel ZWązku przypomniał
m n. o ape]aclr Wysląp en aclr Ż\ł ąŻanych Ż ]ludną sytuac]ą na
rynk! Żbóż oraŻ Ż kon ecŻnoścąrcŻbLrdowy nlraslruktury pońowe]
do rnagaŻynolvan
szybkego Żaladunku Żboża na duż€ slatk.
czy lez łagodzen]a skU1kóW suszy slanisłaW Kacperczyk \\'skazal
l"b"g zr'ąz I 'p ' l'J-']d d po' o l
doplat do maleriału s ewnego oraŻ zW ęksŻen a zwrolLr akcyzy za
Wańe] ,r'/ cer e oeju napędowego Wykorzysiywa]lego do produkcj
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Występowa śmypo nlormował slan sław Kacperczyk do
Prezesa Bady lvlin s1rÓW z petyc]q o ŻalwierdŻe| e Programu W e
o etniego d a HAB-PlB Wsp era]ąc dŻiałan a kierown clwa LnstylL]
tU W 1e]Ważnejd a hodow]ilcałeqo ro nictwa splawe. Ce ern Wie U
lvystąp eń ZwiąŻkt] do Wladz pańslwo\łych resońowych było leż
wprowadzenie zm a| do pro]ektu PRoW 20]4 2020. dotycŻących
rn'ln Umożliw en a lo nikom !,/ rarnach modern Żac] gospodarstw
b!doWy magazynóW na ŻboŻe ŻłagodŻenia restrykcy]nośc Wy.
mogU lz,r'/. zaŻ e erien a czy uprosŻcŻenia procedur zW ązanych
Ż iunkc]onolvan em Grup Producenck clr Za sL]kces pocŻylu]e
sob e PZPBZ doprowadŻenie przy WsparciLr prasy r0Ln cŻe]
do re]eslraci na sinego środka do ŻWalcŻan a żółle] karłowa1ośc
]ęcŻrnjen]a, przenosŻonej prŻ6Ż mszyce' Wosną 20]6 r ZwiąŻek
po raŻ ko e]ny był głóWnym organ zatorem na Targach Po agra

Premely konf€renc]

pośWęcon€j następstworrr Żnrjan k matu

da

produkcji Io ne] oraŻ zagroŹen om, Wyn ka]ącym Ż Wycofywania
Un ]nymi decyŻjam Wle u \'aŹnych subslanc] cŻynnych środkóW
ochrony roś n, W tynr zapraw nasiennych' Konferenc]a. W której
uczestn cŻyłsekretarŻ stanu W r€sorce ro nictwa Jacek Bogucki
byla także okaŻ]ą do WręcŻen a - na Wn osek PZPBZ ]2 osobo
We] grupie ro n

kóW przedstawic€ifrm

resońo,łych odŻnak.Zaslużony dla Ro r

pracujących

ctla

PrŻy odcŻUlr']ane] aprobacie prodUcen1ó\\'

daroIctwa

Żbóż konsUmentólv

Z'l ązek rca z|)e Proglam Promocyjny ziatna zbóż

i

Produk-

tóW P€łnoziarn slych' J nansowany ze środkóvr' FundusŻU Pro
-rla.) z alna zbóŻ PrŻetworóB Zbożowyclr staran€m ZWiaŻkU
ŻorganjŻowano na 1eren e kra]Lr cyk reo ona nych konlerenc]
informacy]no_srko en o!'r'ych nt' ]nt€growanych rnelod prodUkc]i
opubLlkowano lr'r prasie szereg artykLrłóW podkeśa]ących fi'aloly
p ecŻywa z całego Ż arna oraz Wydano kole]ną, sk elowana glóW_
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Rad,r

!kśpćl'! PZPn] ]esl
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dl Wilold Rzepiński p.

tIMi]

n e do ro n kóW j prŻetwórcóW broszulę zdtowe ziatno - dobry
chleb', propag!]Eca .owocŻesne. a e ] bezp ecŻne metody prodLrk.

ZWąŻek zaznaczyl stansław KacpetcŻyk

roŻlv]a koilakiy

lr'rspolpracę z róŻnym organizac]arrr nsiytutam] lcŻeh am lak
Że zaqran cŻnym których ce em ]est Uno\,1/ocŻeśnen e po sk ego
ro nictwa.

Jak poinlorrnowała

koordynLr]ą_

ca ię dŻiała nośćŻagran]cŻną Kalarzyna
BocŻek bardŻo n1eIesu]ące dośW ad_
cŻen a prŻynosi lr'lym ana grLrp ro n]kóW
Ż Po sk i amelykańsk ego stanu Teksas
W tym młodych slaŹystólv oraŻ Współpra
ca z naukowcarn Ż Teksasu sąs€dnch
stanóW Do te] Wyrniany akiyvJn e !,/łącŻyła

sę m n' Federac]a
ProducenióW M €ka

HodoWcóW Bydła
a UdŻ ał L,,r' dofinan.

p

sowan U lyjazdóW' głóW| e stLrden1óW
i mlodyĆh ro nikóW zad€k arowały lak e
1rmy ]ak: GrLrpa AŻo1y. Synoenta j Bayer
Crop Sc ence

cały Zarząd ZaakcentoV/al preŻes pracu]e społecZnie. chcąc
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