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Jedzie ziarno zza Buga 
po szerokich torach

Układ o  wolnym handlu UE 
z  Ukrainą obowiązuje od 1 
stycznia br., a  już bije boleśnie 

po kieszeniach naszych producentów 
zbóż i kukurydzy, najpierw na Lubelsz-
czyźnie. Przypomnijmy, że zezwala on 
na bezcłowy import stamtąd 950 tys. t 
pszenicy, 200 tys. t jęczmienia i  400 
tys. t kukurydzy rocznie. Wszystko 
wskazuje, że towar ten jedzie do Unii 
przez nasze przejścia graniczne. De-
moluje już krajowy rynek, głównie ku-
kurydzy, nie tylko przy wschodniej 
granicy. Nikt nie wie, ile się go wlewa.

Szerokim torem: Gospodarstwo Mar-
cina Sobczuka z Wysokiego k. Zamo-
ścia leży 1 km od stacji przeładun-
kowej LHS w  Bortatyczach. Rolnik 
w  połowie marca oferował kukury-
dzę po 600 zł/t. Od kontrahenta te-
lefonicznie usłyszał, że zbyt drogo, bo 
w porcie przeładunkowym w Hrubie-
szowie (50 km od niego) jest ukraiń-

Bezcłowy import zbóż i kukurydzy z Ukrainy rozlewa się po kraju. Tamtejszy biznes 
wykorzystał szerokie tory LHS. Wzdłuż nich buduje terminale.

skie ziarno po 570 zł. Za nieco ponad 
tydzień po rozmowie, właśnie w Bor-
tatyczach postawiono potężną pom-
pę przeładunkową z silnikiem spalino-
wym, obok niej wagę samochodową, 
a nad całością potężny namiot. – Przez 
tydzień trwał przeładunek z wagonów 
na ciężarówki – informuje Sobczuk, 
który o skali importu dowiedział się od 
kierowców sześciu tirów, które przez 
pomyłkę zajechały do niego po kuku-
rydzę, myląc jego silosy ze stacją. Ziar-
no jedzie też z południa.

– Jeszcze w czerwcu ub.r. jeden z ko-
legów odwiedzał duże gospodarstwo na 
Węgrzech. Ładowano w  nim ukraiń- 
skie zboże na polskie ciężarówki. Tam 
był tylko duży punkt przeładunkowy 
– relacjonuje Robert Szymański z No-
wosiółek k. Hrubieszowa.

LHS-em pod Kielce: W Woli Żydow-
skiej w gminie Kije – 27 km na połu-
dnie od Kielc, niedaleko trasy Kraków–

Warszawa, przy LHS w końcu 2015 r. 
oddano do użytku terminal przeła-
dunkowy spółki „Złote Ziarno”. Zde-
cydowanie większościowym udziałow-
cem spółki jest kapitał ze Wschodu. 
Dysponuje 200 nowoczesnymi, samo-
wyładowczymi wagonami kolejowymi 
typu „hopper”, o  pojemności 116 m3 
każdy, przeznaczonymi do transportu 
materiałów sypkich. Jej stalowe silosy 
mieszczą 44 tys. t. 

Współpracuje z  największymi spół-
kami rolnymi na Ukrainie. Baza ta 
może zagrozić rolnictwu całej Polski 
– ze względu na położenie i wydajność 
przeładunkową.

– Na jej bocznicę jednorazowo bę-
dzie mogło wjechać 40 wagonów, każ-
dy z  50 t zboża. W  ciągu 5 godzin 
rozładowanych zostanie 2 tys. t – prze-
licza Wiesław Gryn z Rogowa w gmi-
nie Grabowiec w  pow. zamojskim. 
Z  jego informacji wynika, że w  ter-
minalu przez cały tydzień obowiązu-
je stała cena, a pod jego koniec ziarno 
kukurydzy tanieje, bo jadą nowe skła-
dy. Innymi kanałami dowiedzieliśmy 
się, że terminal ten jeszcze nie obraca 
zbożem, będzie oferował je z nowych 
żniw. Ostatnio proponuje kukurydzę 
po 627 zł/t – przy odbiorze na miejscu 
1 tys. t. Dysponuje też własnym tabo-
rem samochodowym, towar może do-
wieźć w każdy rejon kraju.

Skutki globalizacji: – Żeby dotrzy-
mać kroku konkurencji, musimy zby-
wać kukurydzę o  40 zł/t taniej, czyli 
po 587 zł, bo dojdą koszty transportu – 
szacują zamojscy rolnicy, którzy w in-
westycji widzą dla siebie wielkie zagro-
żenie.

Innym potentatem na wschodzie 
kraju jest globalny koncern Glenco-
re, który od kilku lat jest właścicielem 
ZT w  Bodaczowie oraz elewatorów 
w Trawnikach i Werbkowicach, po kil-
kadziesiąt tysięcy ton każdy. Świato-
wy gigant ma duże połacie dzierżaw na 
Ukrainie i swoje magazyny.

Ten skład PKP Cargo na torach LHS jest załadowany ukraińskim ziarnem.

Rynki notowania i prognozy

Bez cła do UE 
❚ 950 tys. t pszenicy
❚ 200 tys. t jęczmienia
❚ 400 tys. t kukurydzy
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– Polska pożyczyła Ukrainie 1 mld 
zł. Należało postawić warunek, by 
kwotę tę przeznaczyć na moderniza-
cję ukraińskiej kolei – od naszej grani-
cy do portów Morza Czarnego – uważa 
Gryn. Podkreśla, że z Zamojszczyzny 
do portu w Gdańsku jest 700 km, a do 
Odessy mniej niż tysiąc. Jest zdania, 
że państwo nasze nie prowadzi długo-
falowej polityki gospodarczej.

Wrota do UE: Basen Morza Czarnego 
zawsze będzie światowym centrum 
handlu zbożem. Na rosnącą skalę ziar-
no będzie kupowane przez coraz lud-
niejsze państwa arabskie, region ten 
stanowi też wrota na Daleki Wschód, 
równie silny demograficznie – uzasad-
nia. Stało się odwrotnie, to my staje-
my się dla Ukrainy bramą do Europy, 
a  skutki tego będą dotkliwe. Jej rol-
nictwo tylko w ubiegłym roku wyeks-
portowało 35 mln t zbóż. Oficjalnie 
tamtejszy rząd przyznaje, że z czasem 
zamierza dojść aż do 100 mln! Z bacz-
nej obserwacji naszych rozmówców, 
a  mają oni jeszcze swoich zaufanych 
informatorów, wynika, że limity im-
portu do UE bez cła już zostały prze-

kroczone. Nasz rząd nie panuje nad sy-
tuacją. Dowód?

Grupa rolników z ZTR 31 marca na 
posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnic-
twa biła na alarm na zbożowym rynku. 
Gryn zapytał wiceministra Ryszarda 
Zarudzkiego, czy nasze służby panują 
nad kontrolą fitosanitarną tego impor-
tu? Czy zakwestionowały jakość choć-
by jednego transportu?

– Nie znam takiego przypadku – 
usłyszał od ministra.

LIR potwierdza bałagan: Ten stan rze-
czy potwierdza korespondencja pro-
wadzona w tej sprawie przez Lubelską 
Izbę Rolniczą z Wojewódzkim Inspek-
toratem Ochrony Roślin i  Nasiennic-
twa w Lublinie (WIORiN), która za-
pytała o  skalę importu ziarna przez 
przejścia graniczne województwa.

– Inspektorat odpowiedział nam na 
piśmie, że nie dysponuje pełną wiedzą 
na ten temat, gdyż zboża i kukurydza 
przeznaczone na pasze – tak mówią 
przepisy – nie podlegają obowiązko-
wej granicznej kontroli fitosanitarnej. 
Są one jedynie wyrywkowe – informu-
je Gustaw Jędrejek, wiceprezes LIR. 

W  II półroczu ub.r. przebadano wy-
rywkowo niecałe 3,3 tys. t pszenicy 
konsumpcyjnej i zaledwie 314 t kuku-
rydzy paszowej, a w I kwartale br. od-
powiednio ponad 6 tys. t pszenicy kon-
sumpcyjnej i 240 t kukurydzy.

Wojewódzki Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych w Lublinie (IHARS kontro-
luje jedynie zboża spożywcze) zbadał 
w I kwartale 6 tys. t pszenicy „durum”, 
1,5 tys. t pszenicy zwyczajnej i 22 t ku-
kurydzy – wynika z danych Izby. Oby-
dwie instytucje nic nie wspomniały 
o  negatywnych wynikach kontroli fi-
tosanitarnej. Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Lublinie nie dostarczył 
wcale Izbie danych, w ich miejsce po-
dał skalę importu śruty i innych kom-
ponentów do pasz.

– Kompetencje urzędów są rozrzu-
cone, żaden z  nich nie potrafił nam 
przedstawić skali importu, a leżymy na 
rubieży z Ukrainą – kwituje Jędrejek, 
którego zdaniem tak strategiczne dane 
powinny przynajmniej co miesiąc tra-
fiać na biurka Ministerstwa Rolnictwa.

 Andrzej Sawa
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Przy zamówieniu prenumeraty „Sadu Nowoczesnego” w płatności 
rocznej lub dwuletniej otrzymasz w prezencie
Program Ochrony Roślin Sadowniczych na 2016 r. 

Koszt prenumeraty „Sadu Nowoczesnego” wynosi w płatności półrocznej 
56 zł, rocznej 108 zł, dwuletniej 207 zł. Oferta obowiązuje do 31.12.2016 r.

miesięcznik dla plantatorów 
warzyw i owoców miękkich
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Przy zamówieniu prenumeraty „Warzyw i Owoców Miękkich”  
w płatności rocznej lub dwuletniej otrzymasz w prezencie 
Program Ochrony Roślin Warzywnych na 2016 r. 

Koszt prenumeraty „Warzyw i Owoców Miękkich” wynosi
w płatności półrocznej 54 zł, rocznej 99 zł, dwuletniej 180 zł.
Oferta obowiązuje do 31.12.2016 r.

miesięcznik branżowy 
dla sadowników

Kopia artykułu z „top agrar Polska” wyłącznie do użytku 
wewnętrznego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.


