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www.agro-tech-minikowo.pl

� XV Mazowieckie Dni Rolnictwa, Poświętne (14-15.06), 
www.modr.mazowsze.pl
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Minikowo (5�6.07), www.kpodr.pl
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Czytelnicy i współpracujące z nami Fir-
my dość sceptycznie oceniają nazwę pisma 
�Magazyn Rolniczy Zagroda Współczesna�. 
Twierdzą, że tytuł jest przegadany, że pach-
nie naftaliną, że powinien nieść treści 
również nie związane z rolnictwem. Dość 
eksperymentowania! Wracamy do dawnej 
nazwy � �Magazyn Ogólnopolski Zagro-
da�, tej samej od 1998 roku. Ale w nowej 
szacie graÞ cznej. �Zagrodę�, którą Pań-

stwo trzymacie, stworzył  ten sam zespół doświadczonych dzien-
nikarzy, pod kierownictwem tego samego redaktora naczelnego. 
Zmienił się tylko wydawca.

Zespół redakcyjny

Tam się spotkamy
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Metal-Fach z Sokółki � jeden z wiodących producentów maszyn rolniczych 
w Polsce � ma już 25 lat. Historia Þ rmy METAL-FACH Jacek Kucharewicz roz-
poczęła się w 1989 roku od produkcji urządzeń grzewczych przeznaczonych do 
spalania biomasy. Metal-Fach dynamicznie rozwija segment produkcji maszyn 
i urządzeń rolniczych. Obecnie jest jednym z największych przedsiębiorstw 
w regionie. W ostatnich latach wprowadził na rynek: prasy do sianokiszonki, 
przyczepy jednoosiowe i dwuosiowe, platformy do bel i rozrzutniki. 

W 2010 roku Þ rma zbudowała jedną z największych w Polsce malarni (po-
nad 1 hektar pod dachem). Obecnie, poza metodą proszkową i mokrą, oferuje 
malowanie katalityczne (tzw. kataforezę), czyli nanoszenie powłok ochron-
nych najlepszą techniką. 

Zespół doświadczonych inżynierów zapewnia produkty najwyższej jakości 
dostosowane do potrzeb nie tylko rynku polskiego. 

Firma wspiera działalność socjalną � sponsoruje kluby sportowe, szkoły, 
szpital oraz imprezy lokalne. Te cechy uczyniły z Metal-Fach nie tylko czo-
łowego producenta nowoczesnych maszyn, ale także jednego z najbardziej 
atrakcyjnych pracodawców regionu podlaskiego.

Jubileusz Metal-Fach

Rozszerzenie 
rejestracji

W ubiegłym sezonie Þ rma Syn-
genta wprowadziła nowy fungicyd 
do ochrony warzyw � Scorpion 325 
SC. Wielu producentów sprawdziło 
skuteczność tego środka na własnych 
plantacjach i potwierdziło wysoką 
skuteczność nowego preparatu.

Tym, którzy jeszcze go nie znają, 
przypominamy � środek ten stano-
wi połączenie technologii Amistar 
z drugą substancją czynną � difeno-
konazolem. Połączenie tych dwóch 
składników daje efekt synergii w 
postaci działania interwencyjnego 
oraz zapobiegawczego w stosunku do 
wielu chorób grzybowych. Scorpion 
znajduje zastosowanie w zwalczaniu 
przede wszystkim plamistości liści. 
Dotychczasowa rejestracja preparatu 

Scorpion 325 SC, która była wyni-
kiem wzajemnego uznania rejestru 
środka z Niemiec umożliwiała sto-
sowanie go w uprawach kapustnych 
� kalaÞ or, kapusta głowiasta, bruk-
selska i włoska, cebulowych � cebu-
la, por, szczypiorek oraz w ochronie 
marchwi.

Wśród upraw, do których środek 
zostanie dopuszczony do stosowa-
nia znajdują się kolejne warzywa ka-
pustne � brokuł i kapusta pekińska, 
strączkowe � groch oraz fasola, korze-
niowe � seler korzeniowy i liściowy, 
liściowe � sałata w gruncie, dyniowa-
te � ogórek w gruncie i pod osłonami, 
psiankowate � papryka i pomidor, za-
równo w gruncie, jak i pod osłonami 
oraz szparagi. Scorpion stosujemy we 
wszystkich uprawach w uniwersalnej 
dawce 1 l/ha. 

�Nakręć się�  
Nakręć się na wyjazd do Włoch! Pokaż wszystkim swoją pasję do rolnic-

twa, nagraj Þ lmik z maszyną New Holland w akcji i wygraj nagrodę głów-
ną! Nakręć krótki Þ lmik (do 3 minut) i umieść go za pośrednictwem aplika-
cji konkursowej na oÞ cjalnym FanPage New Holland  (https://www.facebook.
com/NewHollandAgriculturePolska?ref=hl#!/NewHollandAgriculturePolska/
app_689533907774769) do 5 września 2014. Spośród 10 Þ lmików, które uzy-
skają największą liczbę polubień jury konkursowe wybierze najciekawszy, któ-
rego autor otrzyma nagrodę główną � wyjazd wraz z New Holland na wyciecz-
kę do Włoch połączoną ze zwiedzaniem fabryki w Jesi. 

To jeszcze nie wszystko! Autorzy pozostałych dzewięciu produkcji z naj-
większą liczbą polubień otrzymają nagrody rzeczowe. 
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Rolnicy 
u prezydenta

Andrzej Muszyński wręcza Prezydentowi Bro-
nisławowi Komorowskiemu makietę silosu BIN 
poczas gali Þ nałowej AgroLigi. Firma z Aleksan-
drowa Kujawskiego jest znanym w Europie pro-
ducentem silosów zbożowych. Jej wyroby były 
wielokrotnie nagradzane w konkursie.

Więcej o gali � strona 43.  

ITP w Kielcach
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy jak zwy-

kle zaznaczył swoją obecność na targach AGRO-
TECH  w Kielcach. Jeszcze przed ich rozpoczę-
ciem ITP zorganizował konferencję naukową 
�Rolnictwo w warunkach wyzwań klima-
tycznych i środowiskowych� oraz nagrodził 
laureatów corocznego konkursu �Maszyna 
Rolnicza Roku 2014�. 

Specjalne wyróżnienie
Ciągnik Farmtrac 690DT (moc 64,5 kW/87,8 KM) został wprowadzony do 

oferty handlowej w 2008 roku. Bardzo szybko dał się poznać jako niezawod-
na, prosta i ekonomiczna maszyna, spełniająca oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagającej grupy klientów. Jest to produkt polskiej konstrukcji oparty 
na markowych podzespołach: silnik Þ rmy Perkins, układ napędowy � Carraro, 
układ hydrauliczny � Danffos, podnośnik hydrauliczny � Mita... 

Prostota rozwiązań połączona z wysoką jakością produktu, komfortem pra-
cy oraz relatywnie niską ceną sprawiają, że Farmtrac 690DT bryluje również 
na salonach wystawowych. Ostatnio otrzymał specjalne wyróżnienie w Kon-
kurskie Maszyna Rolnicza Roku (organizator ITP). 

Na zdjęciu uszczęśliwieni pracownicy Þ rmy Farmtrac Tractors Europe Sp. 
z o.o. Od lewej: Marek Żołnierzak, Paweł Bareja, Jacek Kosior, Anna Dmo-
chowska, Piotr Kalinowski, Piotr Onisiewicz, Marcin Borowski 

Konkurs fotograÞ czny
Firma Syngenta ogłosiła start drugiej edycji konkursu fotogra-

Þ cznego Syngenta Photography Award. Jego celem jest sprowoko-
wanie debaty o globalnych wyzwaniach poprzez siłę fotograÞ cz-

nego obrazu.  Syngenta zaprasza do konkursu zawodowych 
fotograÞ ków i amatorów z całego świata, którzy mogą 

zgłaszać swoje prace w dwóch kategoriach � profesjo-
nalnej i otwartej. Pula nagród w konkursie wynosi 

65 tysięcy dolarów.
Motyw przewodni tegorocznej edycji to �Scar-

city-Waste� (�Niedobory-Odpady�). Temat zwra-
ca uwagę na ogromny problem, przed jakim stoi 
świat � jak zapewnić wystarczające zasoby 

ziemi, żywności i wody dla przyszłych po-
koleń? Tempo, w jakim zużywamy zasoby 
naturalne i produkujemy odpady oznacza, 
że w 2030 roku będziemy potrzebowali aż 
dwóch planet do zaspokojenia potrzeb 
rosnącej liczby ludności. Zgłoszone pra-
ce będą oceniane przez międzynarodo-
we jury,

Termin nadsyłania prac upływa 15 
września 2014 roku. Zgłoszenia do 
konkursu przyjmowane są na stronie 
www.syngentaphoto.com.
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Integracji Polski z Unią Europejską 
obawiali się najbardziej nasi rolni-

cy. Z rozdrobnioną strukturą agrarną 
i w dużej części niską jeszcze jakością 
handlową swoich produktów, obawia-
li się szczególnie tego, że nie sprostają 
konkurencji bardzo wydajnych gospo-
darstw rolnych z innych krajów UE: 
Francji, Niemiec, Danii, Holandii etc. 
Przewidywali, że polski rynek  żyw-
ności opanowany zostanie przez pro-
dukty z importu. 

Wejściu Polski do UE towarzyszyło 
otwarcie granic oraz niczym nie krę-
powana możliwość podjęcia pracy za-
robkowej w innych krajach. Ci, którzy 
zdecydowali się na taki wyjazd przy-
słali dotąd do Polski około 32 mld euro. 
Znacznie większe pieniądze, bo ponad 
250 mld zł traÞ ło do nas z funduszy 
europejskich. W latach 2004�2013 na 
samą tylko polską wieś Unia Europej-
ska wyasygnowała 169 mld zł, z czego 
97 mld zł przeznaczone były na dopła-
ty bezpośrednie, zaś 72 mld zł wydano 
na rozwój obszarów wiejskich. 

Dopłaty bezpośrednie do gospo-
darstw rolnych są zresztą nadal kryty-
kowane jako wydatek, który nie wpły-
wa na unowocześnienie polskiego 
rolnictwa. Tymczasem to m.in. dzięki 
tym dopłatom (stanowią one obecnie 
około 50 proc. dochodów rolników) 
liczbę rozwojowych gospodarstw rol-
nych ocenia się obecnie na 290�300 
tys. Czyli jest ich ponad 3 razy wię-
cej, niż przed wejściem Polski do UE. 
Pośrednim skutkiem dopłat jest też to, 
że w polskim rolnictwie rozpoczął się 
i przebiega w niespotykanym dotąd 
tempie proces koncentracji produk-
cji. To m.in. dzięki tej koncentracji 
zatrudnienie w polskim rolnictwie 
można było zmniejszyć o blisko 1,8 
mln osób. 

Przeciętny miesięczny dochód roz-
porządzalny, który w okresie ostat-
nich 10 lat w grupie pracowników 

zwiększył się z 782,3 zł do 1280,1 zł, 
czyli o 63,6 proc., w grupie rolników 
wzrósł z 541,0 zł do 1098,3 zł., czyli 
o 103,0 proc. Jak z tego widać, nadal 
jednak jest on o 14,2 proc. niższy niż 
w grupie pracowników. 

Dzięki Wspólnej Polityce Rolnej 
polskie rolnictwo i polska wieś ode-
tchnęły. Nikt rozsądny nie uważa już 
naszego rolnictwa za peryferyjny dział 
gospodarki, a obszarów wiejskich za 
rejony upośledzone.  

Na taką opinię o polskim rolnic-
twie zapracowało ono swoją obecną 
pozycją w gospodarce kraju. Jest mia-
nowicie jedną z nielicznych jej dzie-
dzin, której bilans w handlu z innymi 
krajami jest dla nas wybitnie dodatni. 

W latach 2004�2012 wartość ekspor-
tu polskich artykułów rolno-spożyw-
czych zwiększyła się ze 137 euro do 
453 euro w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, a dodatnie saldo Polski 
w handlu zagranicznym żywnością 
zwiększyło się do 5 mld euro. Pol-
ska, obok Francji, Holandii, Hiszpanii 
i Danii stała się jednym z czołowych 
eksporterów żywności w UE. W prze-
liczeniu na jednego mieszkańca Pol-
ska osiąga już 68 proc. unijnej średniej 
PKB. 

Równie duże jak w poprzednich 
latach wsparcie z UE otrzyma nasz 
kraj, (w tym polskie rolnictwo i pol-
ska wieś) w perspektywie Þ nansowej 
na lata 2014�2020. Otrzyma najwięcej 
ze wszystkich krajów UE środków na 

rozwój obszarów wiejskich, wyższe 
niż w poprzednim okresie będą też 
dopłaty bezpośrednie dla rolników. 
I choć w przeliczeniu na 1 ha użytków 
rolnych pozostały one nadal zróżnico-
wane, to różnice w wysokości dopłat 
będą teraz znacznie mniejsze. 

Wszystko wskazuje jednak na to, że 
na tak dużą pomoc z budżetu Unii Eu-
ropejskiej Polska może liczyć po raz 
ostatni. Gdyż, po pierwsze, do 2020 
roku osiągnie już znacznie wyższy 
poziom rozwoju, po drugie � w UE 
pojawią się nowe potrzeby, a poziom 
budżetu Unii może być miarkowany 
przez ciągle jeszcze dający się odczuć 
kryzys z lat 2008�2012. 

Dlatego ta ostatnia tak wielka hoj-
ność budżetu UE dla Polski powinna 
być szczególnie starannie spożytko-
wana. Bo w poprzednich latach część 
tej unijnej pary poszła jednak w gwiz-
dek. Jednocześnie narosło kilka nie-
pokojących zjawisk w rozwoju zarów-
no całego polskiego społeczeństwa 
jak i w rozwoju obszarów wiejskich. 

O ile bowiem wyraźnie zmniejszył się 
istniejący w poprzednich latach cy-
wilizacyjny dystans między miastem 
a wsią, to teraz pojawiły się różnice 
między różnymi typami wsi i między 
samymi mieszkańcami wsi.

W jednych rejonach kraju przybywa 
mieszkańców wsi, w innych następu-
je pustynnienie obszarów wiejskich. 
Jednocześnie pogłębia się zróżnico-
wanie sytuacji materialnej ludności 
wiejskiej. Zdaniem ekonomistów na 
wsi jest ono nawet jeszcze większe niż 
w mieście. Liczbę ludzi, których nie 
stać na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb, w tym także żywnościowych, 
szacuje się w Polsce na około 2,5 mln 
osób. Połowa z nich mieszka na wsi. 

Anna Grabowska

Dekada spełnionych nadziei
Jedenaście lat temu, za wejściem Polski do Unii 
Europejskiej opowiedziało się 77 proc. pol-
skiego społeczeństwa. O tym, jak dobry był to 
wybór świadczy fakt, że obecnie nasze człon-
kostwo w UE popiera już 89 proc. Polaków. 

W latach 2004�2013 
na samą tylko polską 
wieś Unia Europejska 
wyasygnowała 
169 mld zł



Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Þ rmy

Metal-Fach Sp. z o.o. 16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel. 85 711 98 44, fax: 85 711 07 89, handel@metalfach.com.pl

www.metalfach.com.pl
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W perspektywie Þ nansowej UE na lata 
2014�2020 poziom wsparcia dla polskiej 
wsi i rolnictwa przez jednych uważany jest 
za szczególnie hojny, zdaniem innych jest 
najniższym z możliwych. Jaka jest pana 
opinia o wielkości tej pomocy?

� Jeśli nakłady Unii Europejskiej na Wspól-
ną Politykę Rolną są  obecnie o 40 mld euro 
niższe niż w latach 2007�2013, a dla Polski 
są one większe niż w poprzednich latach, 
to bądźmy sprawiedliwi i oceniajmy to po 
chrześcijańsku. Mniejsza niż poprzednio, 
o około 4 mld euro, będzie jedynie unijna po-
moc dla Polski przeznaczona na rozwój ob-
szarów wiejskich. Ale mieszkańcom wsi zo-
stanie ona zrekompensowana przez Politykę 
Spójności, z której na realizację programów 
operacyjnych w Programie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich skierowane zostanie 5,2 mld 
euro. Będą one przeznaczone na inwestycje 
zaopatrujące wieś w wodę, na kanalizację, 
na budowę dróg lokalnych itp.  
Prawdopodobnie dotacje z budżetu Unii 
dla polskiej wsi będą już ostatnimi w takiej 
skali. Na co w pierwszym rzędzie powinny 
one zostać wykorzystane?   

� Najważniejsza, moim zdaniem, będzie poprawa kon-
kurencyjności polskiego rolnictwa, z czego wynika, że ko-
nieczna jest modernizacja gospodarstw rolnych. Ale tym 
razem pierwszeństwo w dostępie do unijnych środków po-
winny mieć te gospodarstwa rolne, które do tej pory z nich 
nie korzystały. Po drugie, warto uaktywnić te regiony, w któ-
rych są słabsze gleby, bo tu dochody rolników są niższe od 
przeciętnych i oni naprawdę nie mają z czego inwestować. 
Po trzecie, w pierwszym rzędzie powinno się wspierać go-
spodarstwa rozwojowe, czyli takich rolników, którzy chcą 
przejmować ziemię. Po czwarte, nadal trzeba wspierać po-
dejmowanie przez rolników wspólnych działań, czyli two-
rzenie grup producentów. Ale takich grup, w skład których 
wchodzi wielu rolników, a nie takich, które tworzą ukła-
dy rodzinno-biznesowe. Ponadto należy wspierać drobne 
przetwórstwo, które nie powinno być nękane zbyt dużymi 
podatkami i nadmiernymi rygorami sanitarno-weterynaryj-
nymi. Ogólnie mówiąc, większym gospodarstwom rolnym 
trzeba stwarzać możliwości rozwojowe, a małym pomagać, 
bo to głównie one przejmują nadmiar siły roboczej na wsi. 
Unijne środki powinno się wykorzystać także na poprawę 
edukacji i kultury na wsi.
Za polskim rolnictwem ciągną się tzw. zaszłości: nieak-
ceptowany na ogół przez społeczeństwo odrębny system 
ubezpieczeń społecznych, mało mobilizujący system ob-

ciążeń podatkowych, uniemożliwiająca 
osiąganie wyższej wydajności pracy struk-
tura agrarna. Co w tych sprawach do 2020 
roku można zmienić? 

� Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego pełni w Polsce funkcję socjalną. 
System ten został stworzony dla ratowania 
polskiej wsi w trudnym dla niej momen-
cie wprowadzania u nas zasad gospodarki 
rynkowej. Wystarczy zresztą przypomnieć, 
kto się wówczas za tym opowiadał: Leszek 
Balcerowicz, Andrzej Kosiniak-Kamysz, 
Artur Balazs, a pomagał im Jacek Kuroń. 
Nawiasem, KRUS otrzymał bardzo dobrą 

ocenę strze-
gącego ra-
c jonalności 
ekonomicznej 
Banku Świa-
towego. Jest 
on dużo tań-
szy od ZUS, 
na który dota-
cje z budżetu 
państwa wy-
noszą ponad 

60 mld zł rocznie. A wszystkich, którzy mieszkańcom wsi 
zazdroszczą niskich składek, informuję, że renty i eme-
rytury rolników są bardzo niskie, prawie o połowę niż-
sze od rent i emerytur pracowniczych. W końcu jeśli ktoś 
uważa, że KRUS rolników faworyzuje, to nic nie stoi na 
przeszkodzie, by zmienił zawód. Kupił ziemię i maszy-
ny i popróbował  pracy w rolnictwie. Jeśli idzie o system 
podatkowy, to w zasadzie można by przyjąć zasadę, że 
w rolnictwie, podobnie jak w innych działach gospodarki, 
powinien obowiązywać podatek dochodowy. Tyle, że na 
takiej zmianie budżet państwa w ogóle by nie skorzystał, 
bo dochody w polskim  rolnictwie są niskie. Jednocze-
śnie przypominam, że połowa tych dochodów pochodzi 
obecnie ze środków UE. Jeśli podatki dla rolników byłyby 
naliczane po bożemu,  to nie widzę przeszkód, by je wpro-
wadzić. Zwłaszcza w większych gospodarstwach rolnych. 
Wydajność pracy w polskim rolnictwie jest rzeczywiście 
niewielka, co wynika w pierwszym rzędzie z niekorzyst-
nej struktury agrarnej. Ale rolnictwo dostarcza społeczeń-
stwu także innych dóbr, takich jak kształtowanie krajo-
brazu i ochrona środowiska i ta jego funkcja też powinna 
być należycie doceniana.
Czym grozi nam postępujące rozwarstwienie między re-
gionami, gminami, wsiami, a także między mieszkańcami 
wsi. Czy powinno się w te procesy ingerować? 

Rolnictwo nie przestanie 
Rozmowa z wiceprzewodniczącym komisji rolnictwa i rozwoju wsi 
w Parlamencie Europejskim, Czesławem Siekierskim

KRUS otrzymał bardzo dobrą 
ocenę strzegącego racjonalności 
ekonomicznej Banku Światowego. 
Jest on dużo tańszy od ZUS, na który 
dotacje z budżetu państwa wynoszą 
ponad 60 mld zł rocznie.
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� To rozwarstwienie postępuje i nie powinno się przecho-
dzić koło tego obojętnie. Ingerencja państwa powinna tu po-
legać przede wszystkim na stwarzaniu odpowiednich me-
chanizmów, dzięki którym uda się ten proces zahamować. 
Mogłaby to być np. pomoc adresowana do określonych rejo-
nów i grup społecznych, ale powinna ona być jawna, zarów-
no na szczeblu krajowym jak i lokalnym. By powszechnie 
znane były rozmiary tej pomocy jak i powody, dla których 
się jej udziela. Ujawniać swoje dochody powinni także rol-
nicy, zresztą nie tylko rolnicy, ale i np. dziennikarze pry-
watnych mediów. Wysokość dochodów dla nikogo nie może 
być powodem do wstydu. Moim zdaniem, wysokość dopłat 
dla rolników powinna zależeć także od urodzajności ziemi. 
Czyli tam gdzie gleby są gorszej jakości, dopłaty bezpośred-
nie powinny być wyższe. Bo w niektórych regionach tylko 
w ten sposób będzie można zatrzymać ludzi.  
Czy rolnicy nie powinni być współwłaścicielami zakła-
dów przetwórstwa produktów rolnych? Jeśli tak, to w jaki 
sposób można by to osiągnąć? 

� Tak, rolnicy powinni być współwłaścicielami zakładów 
przemysłu spożywczego i to był błąd naszych przekształ-
ceń własnościowych, że tak nie jest. Tylko, że rolnicy też 
powinni do tego dorosnąć. Muszą tego przede wszystkim 
chcieć, a jednocześnie mieć świadomość, że nie otrzymają 
tej współwłasności za darmo. Jednocześnie powinni pamię-
tać o tym, że taką współwłasność tworzy się latami, czyli, 
że nie jest to droga do szybkiego i łatwego wzbogacenia się. 
Tu bardzo ważne jest, by nie dochodziło do koncentracji tej 
własności i przejmowania przez kilka osób tego, co powin-
no być własnością wszystkich rolników. Bo potem taka mała 
grupa narzuca reguły gry na rynku i większość rolników na-
dal nie ma nic do powiedzenia. Myślę, że proces tworzenia 
z rolników współudziałowców w zakładach przetwórstwa 
nie jest całkiem niemożliwy i częściowo można by ten pier-
wotny błąd z okresu przekształceń naprawić.  

Jaki, pana zdaniem, w 2020 roku będzie udział polskiego 
rolnictwa w Produkcie Krajowym Brutto? Jaki będzie jego 
udział w zatrudnieniu? Jaką część swoich dochodów bę-
dzie przeciętny Polak wydawał na żywność? Jak wysokie 
będzie dodatnie saldo Polski w handlu zagranicznym arty-
kułami rolno-spożywczymi? 

� Myślę, że na każde z tych pytań można udzielić ta-
kiej samej odpowiedzi: będą mniejsze. Udział rolnictwa 
w tworzeniu PKB będzie malał. Nadal zmniejszać się też 
będzie zatrudnienie w rolnictwie. Także w dochodach lud-
ności spadał będzie udział wydatków na żywność. Chyba 
nie należy też oczekiwać dalszego zwiększania dodatnie-
go dla Polski salda w handlu zagranicznym żywnością. 
Już teraz jest ono imponująco wysokie, oblicza się je na 
5,5 mld euro. Ale czy ta prognoza się sprawdzi, to będzie 
zależeć także od strategii rozwoju naszego kraju. Wpływ na 
wybór tej strategii będzie miała także sytuacja w świecie. 
Będzie zależała od tego, w jakim tempie wzrastać będzie 
popyt na żywność i jak opłacalne dla producentów będą 

jej ceny. W polskim rolnictwie nadal będzie postępować 
koncentracja produkcji i część ludzi odejdzie z pracy na 
roli, jednocześnie jednak zwiększy się popyt na żywność 
tzw. naturalną, która nie jest wytwarzana metodami prze-
mysłowymi oraz na taką, która zaspokaja pewne szczegól-
ne gusta. Otóż to będzie osłabiało tempo odchodzenia lu-
dzi z rolnictwa. Niezależnie jednak od przyjętej przez rząd 
strategii rozwoju kraju, rolnictwo pozostanie takim dzia-
łem gospodarki, który wymaga przede wszystkim stabili-
zacji. Sadu nie zakładu się na rok czy dwa, oborę mleczną 
też buduje się na wiele lat. Dlatego rolnictwo nie może być 
narażone na gwałtowne wahania koniunktury. Potrzebny 
będzie wspierany przez państwowe fundusze system wza-
jemnych ubezpieczeń rolników oraz uczciwa i przejrzysta 
współpraca z przemysłem spożywczym. 

Rozmawiał: Edmund Szot 

 być ważne

Rolnictwo nie może być narażone 
na gwałtowne wahania koniunktury. 
Potrzebny będzie wspierany przez 
państwowe fundusze system 
wzajemnych ubezpieczeń rolników 
oraz uczciwa i przejrzysta współpraca 
z przemysłem spożywczym. 
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Jedną z dziedzin, której Polska za-
wdzięcza poprawę bilansu swojego 

handlu z zagranicą jest nasz eksport 
rolno-spożywczy. W ubiegłym roku 
jego wartość wyniosła 19,9 mld euro 
i była o 11,5 proc. wyższa niż w roku 
2012, jednocześnie dodatnie saldo 
w handlu artykułami rolno-spożyw-
czymi było rekordowe. Jego wysokość 
oblicza się na około 5,5 mld euro.

W 2013 roku największym odbiorcą 
polskich towarów rolno-spożywczych 
były Niemcy (ponad 4,5 mld euro), 
a następnie: Wielka Brytania (prawie 
1,5 mld euro), Rosja (ponad 1 250 mln 
euro), Czechy (ponad 1 200 mln euro) 
i Francja (blisko 1 165 mln euro). Li-
czącym się importerem polskiej żyw-
ności była także Ukraina (457,6 mln 
euro). 

Przewagę w wartości eksportu nad 
importem umożliwiają nam przede 
wszystkim takie towary jak: mięso 
i przetwory oraz produkty mleczar-
skie, a z produktów roślinnych � prze-
twory owocowe, wyroby cukiernicze 
oraz tytoń i papierosy. Z tym, że jeśli 
idzie o mięso i przetwory, to dodatnie 
saldo osiągamy tylko w przypadku 
drobiu i wołowiny. 

Do Niemiec eksportujemy głównie 
suszone, solone i wędzone... ryby, do 
Wielkiej Brytanii � czekoladę, do Fran-
cji � papierosy, a na Ukrainę � cytrusy. 
W Rosji największe wzięcie mają na-
sze jabłka i gruszki.

Otóż te dwa ostatnie kraje są człon-
kami Wspólnoty Niepodległych 
Państw, która powstała po rozpadzie 
Związku Radzieckiego. W skład tej 
Wspólnoty, obejmującej byłe republi-
ki radzieckie, nie wchodzą tylko kraje 
nadbałtyckie i Gruzja. Udział WNP 
w polskim handlu zagranicznym, 
jest � jak na jej potencjał ludnościowy 

oraz bliskość Rosji, Białorusi i Ukra-
iny względem Polski � stosunkowo 
niewielki. W ubiegłym roku wartość 
polskiego eksportu do krajów tej stre-
fy wyniosła 15,3 mld euro i była o 7,8 
proc. wyższa niż w roku 2012. W tym 
roku, wedle wszelkich przewidywań, 
będzie jednak mniejsza. 

Udział krajów WNP w polskim eks-
porcie produktów rolno-spożywczych 
wynosi około 12 proc., z czego 6,3 
proc. przypada na Rosję, a 2,3 proc. 
na Ukrainę.  

W I kwartale tego roku, głównie 
z powodu wydarzeń na Ukrainie, 
nasz eksport do tego kraju zmniejszył 
się o 20,6 proc. i na razie wszystko 
wskazuje na to, że w następnych mie-
siącach będzie się zmniejszał nadal. 
Ukraina, która w polskim eksporcie 
produktów rolno-spożywczych zaj-
mowała w ubiegłym roku ósme miej-
sce, spadła już na miejsce piętnaste. 
Na Ukrainę traÞ  z Polski mniej niż 
w ubiegłym roku owoców cytruso-
wych, mięsa wieprzowego, pasz dla 
zwierząt, serów i twarogów oraz tłusz-
czów wieprzowych i drobiowych, bo 
głównie te produkty były przedmio-
tem naszego tam  eksportu.  

Z grupy artykułów rolno-spożyw-
czych Polska kupowała na Ukrainie 
głównie nasiona słonecznika i rze-
pak. W ogóle import rolno-spożywczy 
z krajów WNP do Polski jest znacznie 
mniejszy od naszego eksportu, jego 
udział ocenia się na 3,4  proc. 

Z powodu zawirowań politycznych, 
gdy tylko nadarzyła się po temu �od-
powiednia� okazja w postaci dwóch 
znalezionych w Polsce zdechłych 
dzików, Ukraina wstrzymała import 
polskiej wieprzowiny z obawy o skut-
ki, w ogóle nieszkodliwego dla ludzi, 
afrykańskiego pomoru świń. Dopie-
ro w ostatnich dniach  rząd Ukrainy 
przejrzał na oczy i embargo na import 
polskiego mięsa wieprzowego ma zo-
stać zniesione. Natomiast nadal utrzy-

muje Ukraina embargo na import pol-
skiej wołowiny, tym razem z powodu 
prawie zapomnianej już w Europie 
�choroby szalonych krów�. 

Embargo na polskie mięso wieprzo-
we utrzymuje nadal Rosja. Próbuje też 
ograniczać import polskich produk-
tów mleczarskich. Zastrzeżenia tyczą 
przeważnie jednej lub kilku Þ rm, któ-
rym przysparza to trochę kłopotów, 
ale większego znaczenia dla całego 
eksportu polskiej żywności i tak to nie 
ma.

Podsumowując, można napisać, że 
obecnie kraje WNP nie są szczególnie 
liczącym się nabywcą polskich artyku-
łów rolno-spożywczych. I w najbliż-
szej przyszłości nie staną się Þ larem 
naszego handlu żywnością. Głównie 
ze względu na niską siłę nabywczą 
tych krajów. 

Stanisław Jaworski

Nasz handel z WNP
Jednym z najważniejszych czynników wzrostu 
gospodarczego poszczególnych krajów jest han-
del zagraniczny. Przy tym rola tego handlu jest 
tym większa, im mniejszy jest dany kraj. Wyni-
ka to z prostego faktu, że bardzo małe państwa 
z natury rzeczy nie mogą być samowystarczal-
ne we wszystkim, co jest im niezbędne. 

Udział krajów WNP w polskim eksporcie produktów 
rolno-spożywczych wynosi około 12 proc., z czego 
6,3 proc. przypada na Rosję, a 2,3 proc. na Ukrainę.
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Stało się już tradycją, że tuż przed rozpoczę-
ciem kieleckiego AGROTECHU-u odbywają 

się ciekawe konferencje na tematy związane 
z rolnictwem. Ich organizatorem jest Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy. W tym roku głów-
nym hasłem dyskusji było �Rolnictwo 
w warunkach wyzwań klimatycznych 
i środowiskowych�. Poszczególnym 
sesjom przewodniczyli: prof. dr hab. 
Rudolf Michałek (PAN), prof. dr hab. 
Andrzej Myczko (ITP.)  oraz  prof. dr 
hab. Edmund Kaca (dyrektor ITP) 
� na zdjęciu z mikrofonem. Ocenia-
no wpływ różnych upraw polowych 
na zjawiska erozyjne Wyżyny Mało-
polskiej, mówiono o zastosowaniu 
automatycznego monitoringu mete-
orologicznego do bieżącej oceny potrzeb i nie-
doborów wodnych roślin uprawnych. Zwróco-
no też uwagę na bardzo ważną problematykę 
związaną ze społecznymi uwarunkowaniami 
stanu urządzeń melioracji wodnych w Polsce, 
na rekultywację zbiorników wodnych� Intere-
sująco prezentowała się także sesja posterowa 
pod przewodnictwem dr. hab. Macieja Kubonia 
(UR Kraków)

Wyzwania klimatyczne...
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W latach 2014�2020 z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na rozwój polskiej wsi i rolnictwa 
przeznaczone zostanie 13,5 mld euro. 
Mnożąc to przez obecny kurs wymia-
ny (4,15 zł za 1 euro) otrzymujemy 
około 56 mld zł. Oznacza to, że z ty-
tułu samego tylko PROW na polską 
wieś będzie traÞ ać 8 mld zł rocznie. 
Jest to wsparcie bardzo duże. Niestety, 
wszystko wskazuje na to, że w takich 
rozmiarach taka pomoc z budżetu 
Unii Europejskiej będzie zarazem dla 
naszego kraju pomocą ostatnią. 

Minister rolnictwa, Marek Sawicki, 
informuje, że skierowana ona będzie 
przede wszystkim na podniesienie to-
warowości gospodarstw oraz na zwięk-
szenie konkurencyjności polskiego 
rolnictwa w Europie i na świecie. Aby 
osiągnąć te cele, trzeba będzie dopro-
wadzić do tego, aby jak najwięcej ma-
łych i średnich gospodarstw rolnych 
uzyskało trwałe związki z rynkiem. 
Obecnie ich liczbę ocenia się na około 
700 tys., a liczbę tych, które uzyskują 
przy tym dochód umożliwiający roz-
wój gospodarstwa, oblicza się na oko-
ło 300 tys. 

Nie oznacza to, oczywiście, że do 
roku 2020 w naszej strukturze agrar-
nej zajdą szczególnie szybkie zmiany  
W Polsce jest teraz już mniej niż 1,5 
mln gospodarstw o powierzchni po-
nad 1 ha a wedle prognoz w 2020 roku 
będzie ich już �tylko� około 1,2 mln. 
Czyli i tak więcej niż jest ich teraz we 
Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii 
razem wziętych. 

Najwięcej, bo aż 2816 mln euro, 
przeznaczy się z funduszu PROW na 
modernizację gospodarstw rolnych. 
Pieniądze te traÞ ą m.in. do tych rolni-
ków, którzy zamierzają zwiększyć pro-
dukcję prosiąt (do 900 tys. zł), mleka 

krowiego (do 500 tys. zł), pogłowie 
bydła mięsnego (do 200 tys. zł). Przy-
pomnijmy w tym miejscu, że spożycie 
mleka wraz z przetworami (oprócz 
masła) nie przekracza w Polsce 200 li-
trów na osobę rocznie, a spożycie mię-
sa wołowego � 2 kg i jest 6 do 10 razy 
mniejsze niż w innych krajach euro-
pejskich. Zatem rozwój tych kierun-

ków produkcji nie budzi wątpliwości. 
Wprowadzono jednak próg dostępu 
do takiej pomocy. Jest nim wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa, która po-
winna mieścić się w przedziale 6 tys. 
do 250 tys. euro rocznie. 

Ze środków przeznaczonych na 
restrukturyzację będą mogły skorzy-
stać małe gospodarstwa o wielkości 
ekonomicznej (czyli o wartości przy-
chodów) do 6 tys. euro rocznie i wiel-
kość tego wsparcia wyniesie do 60 
tys. zł. Do wzięcia będzie tu w sumie 
750 mln euro. 130 mln euro przewi-
dziano dla tych rolników, którzy zde-
cydują się na przekazanie swoich go-
spodarstw innym, ale takim, których 
obszar przekracza średnią krajową, 
a w regionach, gdzie jest ona niższa 
od tej średniej � średnią wojewódz-

ką. Przekazujący grunty rolnik otrzy-
ma wówczas jednorazowo 120 proc. 
sumy płatności bezpośrednich, które 
otrzymałby w latach 2015-2020. 

Na wsparcie w wysokości do 100 tys. 
mogą liczyć młodzi (do 40 lat) rolnicy, 
którzy kierują gospodarstwami o po-
wierzchni większej od średniej krajo-
wej lub wojewódzkiej oraz posiadają 
odpowiednie kwaliÞ kacje. Obszar ich 
gospodarstw nie może jednak prze-
kraczać 300 ha, a ich wielkość ekono-
miczna mieści się w przedziale 10 tys. 
� 100 tys. euro. 

Kolejnym podmiotem unijnej pomo-
cy będą grupy producentów, dla któ-
rych przewidziano łącznie 353 mln 
euro. Wysokość wsparcia dla jednej 
grupy wyniesie do 100 tys. euro.

Jedną ze słabości polskiej gospo-

darki żywnościowej jest to, że wy-
twórcy produktów rolnych rzadko 
zajmują się ich przetwórstwem. Rzecz 
m.in. w tym, że taka Þ nalna produk-
cja wymaga również odpowiedniego 
marketingu. I właśnie na przetwór-
stwo i marketing traÞ  z PROW 693 
mln euro. Z tym, że jeden beneÞ cjant 
może liczyć na wsparcie w wysokości 
od 100 tys. do 3 mln zł. 

W katalogu form wsparcia ze środ-
ków PROW przewiduje się i takie 
działania, przy których beneÞ cjantem 
wsparcia jest gmina, a nawet powiat � 
np. na budowę lokalnego targowiska.

Marek Sawicki wyznał, że w naj-
większym stopniu z unijnego wspar-
cia skorzystają tym razem gospodar-
stwa średnie.

Edmund Szot

Dla kogo zastrzyk z PROW?
Polska wieś i polskie rolnictwo po integracji 
z Unią Europejską uzyskały dostęp do  dopłat 
bezpośrednich oraz do pomocy na rozwój ob-
szarów wiejskich. Poziom dopłat bezpośrednich 
dla polskich rolników jest niższy niż w większo-
ści krajów UE, ale znacznie wyższe jest unijne 
wsparcie na rozwój naszych obszarów wiejskich.

Na wsparcie w wysokości 
do 100 tys. mogą liczyć 
młodzi (do 40 lat) rolnicy, 
którzy kierują 
gospodarstwami 
o powierzchni większej 
od średniej krajowej lub 
wojewódzkiej oraz posiadają 
odpowiednie kwaliÞ kacje.



Szerokość robocza  1350 mm
Wysokość koszenia  40 mm
Liczba bębnów  2
Liczba noży  4
Obroty WOM  (obr./min.)  540
Wydajność  1,6 ha/h
Masa  302 kg
Zapotrzebowanie mocy (kw/KM)  15/20
Koszenie stoków  +22°/�30°

Szerokość robocza  1650 mm
Wysokość koszenia  40 mm
Liczba bębnów  2
Liczba noży  6
Obroty WOM  (obr./min.)  540
Wydajność  2,6 ha/h
Masa  380 kg
Zapotrzebowanie mocy (kw/KM)  23/31

Szerokość robocza  2000 mm
Wysokość koszenia  20�100 mm
Obroty noży (obr./min.)  1800
Liczba noży  4
Liczba wirników  2
Prędkość robocza  < 15 km/h
Wydajność  1,5 ha/h
Masa  445 kg
Zapotrzebowanie mocy (kw/KM)  >30/40

MESKO-ROL Sp. z o.o.
ul. I. Mościckiego 51
26-111 Skarżysko-Kamienna
tel. +48 41 2534120
fax +48 41 2533309
www.mesko-rol.com.pl
marketing@mesko-rol.com.pl

Kosiarka rotacyjna  Z 175-1 zmodernizowana

Kosiarka rotacyjna Z 133

Kosiarka płozowa Z 066
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Miast jest obecnie w Polsce 913 
i ich liczba rośnie prawie co 

roku o kilka (najczęściej o 4�5) miej-
scowości, natomiast miejscowości 
wiejskich jest około 52,5 tys. i ich 
liczba z każdym rokiem zmniejsza się 
o kilkadziesiąt, a nawet o kilkaset.  

Mimo że wsi w Polsce ubywa, 
a miast przybywa, od kilku lat udział 
ludności wiejskiej w ogólnej liczbie 
mieszkańców... rośnie. Z 38 proc., 
kiedy to był on najmniejszy, zwięk-
szył się już do około 40 proc. Zda-
niem prof. Marii Halamskiej z Insty-
tutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, wzrost 
liczby mieszkańców wsi nie jest 
jednak w Polsce równomierny. Otóż 
wraz z nim postępuje jednocześnie... 
pustynnienie niektórych obszarów. 
Gdyż mieszkańców wsi przybywa 
głównie w następstwie urbanizowa-
nia wsi w pobliżu wielkich aglome-
racji. 

W następstwie trwających obecnie  
procesów wykształciły się w Polsce 
cztery typy wsi: peryferyjne rolni-
cze, rolnicze, wielofunkcyjne, pod-
miejskie. Do formowania się takich 
a nie innych typów wsi przyczyniły 
się w pierwszym rzędzie względy 
ekonomiczne, takie jak zmiany poło-
żenia społecznego mieszkańców oraz 
zmiana źródeł utrzymania ludności. 
W 2004 roku, czyli w momencie in-
tegracji Polski z Unią Europejską, co 
piąta złotówka w dochodach miesz-
kańców wsi pochodziła z pracy na 
roli. Obecnie z działalności rolni-
czej pochodzi już tylko co dziesiąta. 
A cztery piąte ogólnej liczby gospo-
darstw wiejskich ma więcej niż jedno 
źródło dochodów. W okresie ostat-
nich 10 lat nastąpił wzrost aktywno-
ści zawodowej mieszkańców wsi i we 
wszystkich typach gospodarstw ob-
niżył się poziom bezrobocia. Równo-
cześnie wzrósł poziom wykształcenia 

i aktualnie w środowisku wiejskim 
dominują ludzie z wykształceniem 
wyższym niż średnie. Co ciekawe, 
mimo że dochody polskich rolników 
są dużo niższe od średnich docho-
dów rolników w innych krajach UE, 
to polscy rolnicy są jednocześnie naj-
młodsi. 

Po 10 latach obecności Polski 
w UE, ludność polskiej wsi jest bliż-

sza całemu społeczeństwu, zasypują 
się istniejące niegdyś głębokie rowy 
między Polską wiejską i miejską. Jed-
nocześnie powiększyły się różnice 
między samymi mieszkańcami wsi. 
I to zróżnicowanie nadal się pogłę-
bia. Wynika to immanentnie z cha-
rakteru kapitalizmu, który wszędzie 
rodzi tzw. efekt świętego Mateusza: 
�Każdemu, kto ma, będzie dodane, 
a temu, co nic nie ma � i to się w koń-
cu odbierze.� 

W rezultacie powstały u nas dwie 
wiejskie Polski: bogata, przeważnie 
podmiejska, w której łatwiej o sprze-
daż produktów rolnych i o dodatkową 
pracę, i biedna, peryferyjna, rolnicza, 
gdzie trudniej o sprzedaż tego, co uro-
sło w polu czy w oborze, bo do mia-
sta jest za daleko, a miejscowi mają za 
mało pieniędzy, by coś kupować.

Tylko w trzech województwach: 
podkarpackim, lubelskim i święto-
krzyskim mieszka na wsi więcej ludzi 
niż w miastach. Wchodzą one w skład 
osławionej Ściany Wschodniej, któ-
rą uzupełniają jeszcze dwa regiony: 
podlaski i warmińsko-mazurski. Tak 
się składa, że akurat te 5 województw 
znajduje się w grupie 20 najbiedniej-
szych regionów Unii Europejskiej.  

Młodzi mieszkańcy, coraz lepiej 
wykształceni i przygotowani do ży-
cia, trafnie oceniają swój brak per-
spektyw w miejscowym środowisku 
i wyjeżdżają do innych regionów czy 
nawet do innych krajów. Wsie, w któ-
rych występują naraz wszystkie te 
czynniki, zaczęły, po prostu, wymie-
rać.  

Prof. Andrzej Rosner, który prowa-
dził badania na ten temat uważa, że 
w tych rejonach kraju, w których wy-
stąpiły procesy depopulacyjne, bar-
dziej niż np. dojazdy do pracy wspie-
rać należy wielofunkcyjny rozwój 
takich miejscowości, a tam gdzie zja-
wiska depopulacji występują na sty-
ku regionów, trzeba pobudzać współ-
pracę między samorządami lokalny-
mi. W celu opracowania wspólnych 
ponadlokalnych strategii rozwoju. 

Jak wynika z analiz demograÞ cz-
nych, rodzi się nam obecnie Polska 
nie miejska i nie wiejska, a Polska 
podmiejska, która chciałaby praco-
wać przede wszystkim w mieście, ale 
mieszkać i relaksować się na poło-
żonej w pobliżu wsi. Ot, taka polska 
sielanka.

Anna Grabowska

Wieś wsi nierówna
O tym, że wieś jest wsi nierówna, było wia-
domo od dawna i nikogo to nie dziwi. W jed-
nej żyje się dobrze, a nawet bardzo dobrze, 
w drugiej ludzie z trudem wiążą koniec 
z końcem. Z tych ostatnich młodzi ludzie 
uciekają, dokąd tylko mogą. 

Mimo że dochody polskich rolników są dużo niższe 
od średnich dochodów rolników w innych krajach UE, 
to polscy rolnicy są jednocześnie najmłodsi. 

Laboratoria te wspó³pracuj¹ z Jednostk¹ Certyfikuj¹c¹ Wyroby akredytowan¹ przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AC 006, 
stanowi¹c razem Jednostkê Notyfikowan¹ pod numerem 1459 do dyrektyw: 98/37/WE ,,maszynowa”,  2005/88/WE ,,ha³asowa”, 

i LVD 2006/95/WE ,,niskonapiêciowa”.



Laboratoria te wspó³pracuj¹ z Jednostk¹ Certyfikuj¹c¹ Wyroby akredytowan¹ przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AC 006, 
stanowi¹c razem Jednostkê Notyfikowan¹ pod numerem 1459 do dyrektyw: 98/37/WE ,,maszynowa”,  2005/88/WE ,,ha³asowa”, 

i LVD 2006/95/WE ,,niskonapiêciowa”.

Laboratoria te wspó³pracuj¹ z Jednostk¹ Certyfikuj¹c¹ Wyroby akredytowan¹ przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AC 006, 
stanowi¹c razem Jednostkê Notyfikowan¹ pod numerem 1459 do dyrektyw: 98/37/WE ,,maszynowa”,  2005/88/WE ,,ha³asowa”, 

i LVD 2006/95/WE ,,niskonapiêciowa”.



16

Włodzimierz Sosnowski 

� wynalazca, konstruktor 

i producent nagradzany medalami 

podczas międzynarodowych wystaw, 

wynalazków i nowych technologii: 

złotym (Bruksela 2003), srebrnym 

(Genewa 2007) i brązowym (Jena-

Nurnberg 2006). Skonstruował wiele 

maszyn i urządzeń wspomagających 

produkcję w własnej Þ rmie. 

Wszystkie typy wialni zaprojektował 

samodzielnie. 

Posiada aż 17 patentów.

Wstępne czyszczenie nasion

Czyszczenie wstępne jest jednym 
z podstawowych zabiegów w proce-
sie przygotowania ziarna do właści-
wego przechowania. Wialnia odśrod-
kowa przeznaczona jest do oczysz-
czania nasion: zbóż, roślin strączko-

wych, rzepaku, traw nasiennych itp. 
z lekkich zanieczyszczeń i ziaren 
poślednich. Do każdej wialni jest za-
montowana kierownica dośrodkowa 
i moduł. Rozwiązanie to ponad dwu-
krotnie poprawia jakość czyszczenia. 

Wialnia oddziela nasiona porażone 
chorobami grzybowymi. Przy czysz-
czeniu trudnych materiałów, np. 
tworzywa sztuczne, trociny, mrożone 
owoce zaleca się zamontować dodat-
kowo 2 lub 3 moduły.

Wialnie 
odśrodkowe

Wydajność maksymalna dla pszenicy:
   M 303/4 7 t/h  waga � 45 kg  moc � 0,37 kW
   M 303/3 18 t/h  waga � 72 kg  moc � 0,75 kW
   M 303/2/A 38 t/h  waga � 134 kg  moc � 0,12 kW:1,1 kW
   M 303/A   70 t/h  waga � 193 kg  moc � 0,25 kW:2,2 kW
   M 303/1/A 260 t/h waga � 260 kg  moc � 0,25 kW:3,0 kW
   M 303/250  250 t/h waga � 440 kg  moc � 0,55 kW:7,5 kW

Istnieje możliwość 
wykonania wialni 
o wydajności 500 t/h. 
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Palenisko Sosnowskiego 
Palenisko jest przenośne, łatwe w montażu, można je 

przewozić i zabierać w dowolne miejsca jak na przykład 
piknik, wyjazd na działkę etc. Pozwala łatwo przygotować 
potrawy z mięsa, ryb, piec ziemniaki, jabłka, odgrzewać 

pizzę czy opiekać kiełbasę 
na patyku. Pozostając blisko 
paleniska, nie ma potrzeby 
obawiać się odprysków, w pa-
lenisku spalanie drewna jest 
prawie bezdymne i stabilne. 
Przygotowanie potraw na pły-
cie obrotowej zamontowanej 
nad ogniskiem lub na ruszcie 
pod popielnikiem eliminuje 
szkodliwe związki znajdujące 
się w dymie. Dlatego właśnie 
w popielniku pieczemy ziem-
niaki, jabłka etc. Palenisko 
może być użytkowane na ze-
wnątrz i wewnątrz kominków 
otwartych.

Produkuje się paleniska w czterech wielkościach, róż-
niących się średnicami: S � 33 cm, M � 37 cm, L � 46 
cm oraz XL � 58 cm. Każde z nich jest wykonane z bla-
chy żaroodpornej i posiada podstawę, która zabezpiecza 
trawę i podłoże przed wypalaniem. W specjalnej misie 
paleniska znajdują się otwory, którymi ssane powietrze 
podsyca płomień, a przepływające powietrze przez otwo-
ry w górnej części dopalają płomień. Niedopalone resztki 
drewna spadają do popielnika.

Palenisko chronione jest patentami: US � 7,900,623 B2;  
w Europie � EP 1895881 i w Polsce � P 203014, P 207898, 
P 208159, P 392249. Zostało ono uznane na targach 
w USA, Niemczech i Szwecji za bardzo innowacyjne roz-
wiązanie. (K)

Środki ochrony 
indywidualnej

Axe-environnement od 10 lat dostarcza wysokiej jako-
ści rozwiązania z zakresu ochrony środowiska natural-
nego oraz bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu środ-
ków ochrony roślin. Oferuje odzież ochronną w postaci 
okularów, rękawic, kombinezonów  itp. 
jak również produkty pozwalające na 
bezpieczne przechowywanie (szafy na 
chemikalia, kontenery) oraz konserwa-
cję opryskiwaczy. Działalność Þ rmy 
od roku 2014 dotyczyła tylko obszaru 
Francji. Teraz szeroka oferta środków 
ochrony indywidualnej będzie dostępna 
także w Polsce. Wszystkio można zaku-
pić w łatwy i szybki sposób, w jednym 
miejscu, bez wychodzenia z domu. Axe-
environnement otwiera bowiem sklep 
internetowy (www.axe-environnement.
pl) dla polskich odbiorców. Oferta skie-
rowana jest zarówno do klientów pry-
watnych, jak i podmiotów gospodar-
czych. Warto dodać, że wszystkie produkty posiadają eu-
ropejski certyÞ kat CE i odpowiadają normom europejskim 
oraz specyÞ kacjom technicznym. 

Klienci poszukujący specjalistycznych rozwiązań, np. 
składanych stanowisk do czyszczenia i mycia opryskiwa-
czy, mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się 
bezpośrednio z Þ rmą. Otwarcie sklepu internetowego jest 
pierwszym krokiem na rynku polskim, Þ rma planuje dal-
sze inwestycje.
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Zakres bezpieczeństwa dla różno-
rodności biologicznej na Ziemi został 
już przekroczony 10-krotnie. Według 
FAO, od 1990 r. na całym świecie utra-
cono 75 proc. różnorodności gene-
tycznej upraw rolnych. Utrata różno-
rodności biologicznej i funkcji pełnio-
nych przez ekosystemy stanowi więc 
realne zagrożenie dla naszej planety, 
gospodarki światowej i społeczności 
ludzkich. Jeśli nie zostaną podjęte 
żadne działania zaradcze, to zahamo-
wany zostanie rozwój gospodarczy � 
do 2050 r. roczna utrata światowego 
PKB w związku z zanikaniem funkcji 
ekosystemu sięgnie 6 proc. 

Intensywne, schemizowane rolnic-
two jest jednym z czynników obniżają-
cych różnorodność biologiczną i osła-
biających funkcjonowanie ekosyste-
mów. Odkrycie możliwości relatywnie 
taniej produkcji nawozów sztucznych 
spowodowało zaniechanie badań nad 
procesami zachodzącymi w środowi-
sku, szczególnie w glebie, a rozwój 
rolnictwa został oparty na masowym 
użyciu środków chemicznych ze 
wszystkimi negatywnymi skutkami 
gospodarczymi, środowiskowymi 
i zdrowotnymi. W wielu przypadkach 
zwalczanie szkodników przez natural-
nych wrogów zostało zastąpione uży-
ciem pestycydów, niszczących rów-
nocześnie zdolność agroekosystemów 
do ich zwalczania. Opracowanie Eu-
ropejskiej Agencji Środowiska wska-
zuje, że ok. 45 proc. gleb w Europie 
charakteryzuje się niską lub bardzo 
niską zawartością materii organicz-
nej (0�2 proc. węgla organicznego), 
natomiast w kolejnych 45 proc. gleb 
stwierdza się tylko średnią zawartość 
M.O. Jednocześnie 12 proc. całkowitej 
powierzchni obszaru lądowego Euro-
py jest dotkniętych erozją wodną (115 
mln ha), a 42 mln ha erozją wietrzną. 
W opracowaniu tym oprócz oczywi-

stej roli zdrowej gleby w dostarczaniu 
surowców do wytwarzania żywności 
podkreśla się jej znaczenie dla zmian 
klimatycznych (stanowi po oceanach 
drugi rezerwuar węgla jako jego natu-
ralny i bezpłatny sekwestrator), wska-
zując jednocześnie na fundamentalne 
znaczenie organizmów glebowych dla 
bioróżnorodności i spełnianie przez 
glebę jej wielorakich funkcji.

Roczne koszty środowiskowe w Eu-
ropie, związane ze stratami biologicz-
nie czynnych związków azotu, tzw. 
reaktywnego azotu, są szacowane na 
70�320 mld euro, a roczne koszty de-
gradacji gleb tylko dla państw UE-25 
szacuje się na 39 mld euro. Te nielicz-
ne przykłady wskazują, jak ogromne 
straty gospodarcze powoduje prakty-
kowany obecnie model rolnictwa. 

Stosowanie naturalnych technologii 
i wyrobów można także rozpatrywać 
przez pryzmat korzyści gospodar-
czych, jakie przynoszą one środo-
wisku naturalnemu. Korzyści, jakie 
odnosi świat z tytułu różnorodności 
biologicznej szacowane są na 2928 
mld USD, w tym na 100 mld USD 
tylko z tytułu biologicznej kontroli 
szkodników roślin uprawnych. Dla 
przykładu, w samej tylko UE wartość 
zapylania roślin przez pszczoły szacu-
je się na prawie 16 mld euro rocznie. 
Ograniczanie chemizacji rolnictwa na 
rzecz powszechnego stosowania na-
turalnych technologii i wyrobów jest 
już nie tylko postulatem ekologicz-
nym i etycznym, ale wręcz koniecz-
nością gospodarczą i cywilizacyjną. 
Wymaga to jednak radykalnej zmiany 
w naszym postrzeganiu zależności 
rozwoju gospodarczego od stanu zaso-
bów naturalnych Ziemi. Potwierdzają 
to coraz liczniejsze i szczegółowe ba-
dania oraz doniesienia stwierdzające 
korzystny wpływ stosowania natural-
nych substancji, organizmów żywych 

i innych technologii naturalnych na 
zwiększenie różnorodności biologicz-
nej gleb i ich aktywności biologicznej, 
poprawę struktury gleb i ich zdolności 
retencji wody, wzrost próchnicy w gle-
bach, wzrost naturalnej odporności ro-
ślin na patogeny oraz wzrost plonów 
roślin i ich jakości. 

Wbrew wielu opiniom, powrót do 
naturalnych technologii i wyrobów 
nie jest powrotem do nieefektywnych 
metod gospodarowania, narażających 
społeczeństwa na niedobory żywno-
ści. Według wieloletnich badań bry-
tyjskich, obecny poziom produkcji 
żywności wystarcza na wyżywienie 
10 mld ludzi, a ekologiczne metody 
produkcji dają wyższe plony w po-
równaniu z konwencjonalnymi w eks-
tremalnych warunkach pogodowych, 
na które jesteśmy coraz bardziej nara-
żeni. To obecny model rolnictwa stwa-
rza zagrożenia dla wyżywienia ludzi, 
generując jednocześnie olbrzymie 
koszty uboczne. Ze świata nauki pły-
ną alarmujące ostrzeżenia o koniecz-
ności dokonania radykalnych zmian 
w dotychczasowych metodach wy-
twarzania żywności na rzecz natural-
nych i mniej energochłonnych metod. 
W raporcie �Agriculture at a crossro-
ads�, sporządzonym na zlecenie ONZ 
i Banku Światowego, przez ponad 400 
naukowców z całego świata stwier-
dzono, że obecny model rolnictwa nie 
jest w stanie zaspokoić potrzeb żyw-
nościowych populacji ludzkiej. 

Potrzeba wyżywienia jest podsta-
wową potrzebą człowieka, dla której, 
w przeciwieństwie do innych potrzeb, 
nie można znaleźć substytutu. Odkry-
cia naukowe i postęp technologiczny 
przyczyniły się do olbrzymiego wzro-
stu podaży żywności, ale za cenę de-
gradacji przyrody, w tym niszczenia 
różnorodności biologicznej, która jest 
gwarantem wytwarzania bezpiecznej 
żywności. Spowodowały one włącze-
nie w system wytwarzania żywności 
m.in. chemicznych  nawozów, pesty-
cydów, antybiotyków i wszelkiego ro-
dzaju syntetycznych ulepszaczy, do-
datków i konserwantów. Stosowanie 
pestycydów jest powodem ponad 26 
mln zatruć rocznie na świecie, w tym 
około 220 tysięcy śmiertelnych i oko-

Bezpieczna żywność polską spe 
W ciągu ostatnich 50 lat człowiek bardziej 
zmienił ekosystemy niż w jakimkolwiek po-
przednim okresie historii ludzkości. Głównie 
w wyniku naszej działalności tempo wymie-
rania gatunków jest obecnie od 100 do 1000 
razy szybsze niż w warunkach naturalnych.
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cjalnością?
ło 750 tysięcy przewlekle chorych. 
W Niemczech rocznie dochodzi do 
ponad 20 tys. zatruć z powodu skaże-
nia żywności pestycydami. Zaufanie 
konsumentów do jakości oferowanej 
żywności osłabiają dodatkowo ostat-
nie realne zagrożenia dla zdrowia: 
gąbczasta encefalopatia bydła BSE, 
skażenie warzyw Escherichia coli, czy 
powtarzające się doniesienia o skaże-
niu jaj i pasz dioksynami. Wywołuje 
to coraz większe zainteresowanie kon-

sumentów zdrową i bezpieczną ż yw-
nością wytwarzaną w gospodarstwach 
ekologicznych, wytwarzaną trady-
cyjnymi lub naturalnymi metodami. 
Technologie te dodatkowo wpływają 
korzystnie na wyższą wartość odżyw-
czą żywności, poprawę stanu środowi-
ska naturalnego, zapobiegają negatyw-
nym skutkom nasilających się nieko-
rzystnych zmian klimatycznych oraz 
zwiększają rentowność gospodarstw 
rolnych.

  Konieczność powstrzymania de-
gradacji przyrody i dokonania zmian 
w stosowanych metodach wytwarza-
nia żywności wymaga wsparcia nauki 
i znacznych zmian organizacyjnych. 

Będzie to trudny, ale niezbędny pro-
ces, bo w ostatnich dziesięcioleciach 
badania naukowe były, w dużej części, 
ukierunkowane na wspieranie indu-
strialnych technologii wytwarzania 
żywności. Według Krajowego Progra-
mu Badań, obecna oferta �zielonych� 
(naturalnych) technologii jest zbyt 
rozproszona. Nie jest więc w sta-
nie spełnić oczekiwań społecznych 
o powszechnym ich zastosowaniu 
w praktyce. Tylko poprzez rozwój sieci 

i konsorcjów tematycznych, klastrów 
współdziałania przedsiębiorców, ad-
ministracji i świata nauki można stwo-
rzyć potencjał, który umożliwi powo-
łanie nowych platform technologicz-
nych z obszaru �zielonej gospodarki�.

Fundamentem wytwarzania bez-
piecznej żywności jest prawidłowy 
stan środowiska (w którym jest ona 
produkowana), a przede wszystkim 
zdrowa i żyzna gleba z olbrzymim 
bogactwem istniejącego w niej życia 
i zachodzących procesów. Unia Eu-
ropejska w swojej polityce rolnej nie 
wypracowała całościowej i wspólnej 
strategii ochrony gleb. Politykę �gle-
bową� pozostawiono w gestii państw 

członkowskich, które mogą ją kształto-
wać zgodnie ze swoim klimatem, wła-
ściwościami gleby i specyÞ ką rolnic-
twa, a także najlepszymi praktykami 
rolnymi. Stwarza to Polsce olbrzymią 
szansę na stworzenie rozwiązań, które 
mogą być wzorem dla innych państw. 
W polskim rolnictwie przez wiele lat 
stosowano praktyki służące racjonal-
nemu wykorzystaniu zasobów natu-
ralnych (powszechność płodozmia-
nów, poplonów, nawożenia organicz-
nego, łączenie produkcji roślinnej ze 
zwierzęcą). Tworzy to dobrą bazę dla 
rozwoju naturalnych technologii i wy-
robów. Na tle innych państw stopień 
schemizowania polskiego rolnictwa 

jest relatywnie niski, a to predestynu-
je Polskę do wytwarzania bezpiecznej 
żywności. 

Równocześnie w Polsce istnieje wie-
le przedsiębiorstw specjalizujących 
się w naturalnych wyrobach i techno-
logiach, w tym są to podmioty zrze-
szone w PITiWN. Z ich usług korzysta 
coraz więcej rolników i konsumentów. 
Tworzy to wyjątkowy kapitał i wystar-
czający potencjał, by rozwijać szanse 
na to, by Polska stała się europejskim 
liderem w stosowaniu naturalnych 
technologii i wytwarzaniu bezpiecznej 
żywności.

dr inż. Sylwester Lipski

Podstawowym celem Izby jest opracowane systemu certyÞ kacji oraz znaku 
�Naturalny wyrób, naturalna technologia�. Takie oznakowanie będzie wspierało 
i promowało wytwórców i przetwórców naturalnych wyrobów. System certyÞ kacji 
będzie porządkował zachowania rynkowe w celu ograniczenia marketingowego 
nadużywania terminu � naturalny. Działania te pomogą również konsumentowi 
w świadomym dokonywaniu wyborów rynkowych. 
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Najważniejsza 
jest jakość

Interesujące Þ rmy � ciekawe produkty

POMPA 
PRZEPONOWA 

ZEFIREK PPZ100
Wydajność 100 l/min POMPA 

PRZEPONOWA 
MONSUN PPM100
Wydajność  110 l/min

POMPA 
PRZEPONOWA 

PP90

POMPA 
PRZEPONOWA 

TORNADO PPT140 
Wydajność 140 l/min

 POMPA 
PRZEPONOWA 

TORNADO PPT200 
Wydajność 200 l/min

Pompy Þ rmy TAD-LEN mogą być wykorzystywane do pracy z do-
puszczonymi do obrotu w Polsce środkami ochrony roślin i płyn-
nymi nawozami mineralnymi. Do innych celów pompa może być 
użyta tylko po uzgodnieniu z producentem. Pompy wykonane są ze 
stopów aluminium, tworzyw sztucznych i dobrych gatunków stali, 
dzięki czemu wykazują dużą odporność na korozję. Wydajność pomp 
60�200 l/min.

Pompy do opryskiwaczy
produkowane przez Þ rmę                  

Dziś, wraz z bratem, Leonem, kieruje Þ r-
mą TAD-LEN, mieszczącą się Zielonej 

Wsi niedaleko Rawicza. Wiodącym produk-
tem są różnej wielkości opryskiwacze dla rol-
nictwa i sadownictwa. 

� Ogromną uwagę zwracamy na jakość 
poszczególnych elementów, z których mon-
towane są opryskiwacze. Większość z nich 
wytwarzamy sami. Możemy więc na bieżąco 
kontrolować proces ich powstawania, a w ra-

zie potrzeby zmieniać konstrukcję, tak, aby 
eliminować ewentuale awarie w czasie 
pracy � mówi Tadeusz Świtała. � W opry-
skiwaczu tak naprawdę dwa elementy 
decydują o jego klasie: dysze oraz pom-
pa tłocząca środki ochrony roślin.  Jeśli 
chodzi o dysze, to do naszych oprykiwa-
czy montujemy produkty Þ rmy Lechler 
� zakładu o uznanej renomie. Pompy zaś, 
od wielu lat, wytwarzamy sami. Są to spraw-

Tadeusz Świtała przez wiele lat pracował 
w Þ rmach produkcjących maszyny na potrze-
by polskiego rolnictwa. Nic więc dziwnego, 
że gdy 22 lata temu zdecydował się założyć 
własną działalność � proÞ l jej produkcji mu-
siał uwzględnić jego dotychczasową wiedzę 
i doświadczenie. 
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Mieczysław Jajuga, szef sprzedaży Þ rmy TAD-LEN, przed nagrodzonym złotym meda-
lem targów AGROTECH 2014 w Kielcach opryskiwaczem przyczepianym o pojemności 
4000 litrów z belką 28 m. Maszyna ta spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagają-
cego rolnika. Wyposażona jest w komputer umożliwiający zaprogramowanie i wykona-
nie precyzyjnego oprysku, system niezależnego składania i rozkładania belek z zacho-
waniem ich stabilizacji. Amortyzowana oś zwiększa stabilizację i umożliwia uniesienie 
opryskiwacza o 15 cm. Na życzenie klienta producent może zainstalować  urządzenie 
do nawigacji.

Opryskiwacz polowy zawieszany TL 206 
do mikrociągników 

Opryskiwacz polowy zaczepiany z belką pionową

dzone konstrukcje, będące od dawna 
w produkcji. Praktycznie wszystkie 
elementy składowe pomp, począwszy 
od aluminiowych odlewow powstają 
tu, w Zielonej Wsi. Wiemy, że o trwa-
łości sprzętu i jego bezawaryjości de-
cyduje najsłabszy element konstruk-
cji. Robimy wszystko, by w naszych 
opryskiwaczach, takich elementów po 
prostu nie było.  

W ofercie Þ rmy TAD-LEN znajdują 
się opryskiwacze zawieszane o pojem-
ności od 200 do 1250 litrów i rozpięto-
ści belek od 6 do 18 metrów oraz opry-
skiwacze zaczepiane o pojemności 

od 1000 do 5000 litrów i rozpiętości 
belek od 15 do 28 metrów.  Poza tym 
TAD-LEN produkuje kosiarki rotacyj-
ne o szerokości roboczej od 1,2 do 1,85 
m, kosiarki sadownicze i rozdrabnia-
cze do gałęzi (1,6�2,0 m) oraz agregaty 
uprawowe.  

Firma nieustannie się rozwija. 
Zwiększa liczbę produkowanych ma-
szyn oraz ich asortyment. Coraz więk-
sza ich część traÞ a na eksport � zarów-
no za naszą wschodnią jak i zachod-
nią granicę. I wszędzie są chwalone za 
niezawodność. 

(A)

PPHU TAD-LEN
63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55
tel. 65 545 12 21, e-mail: info@tad-len.pl, www.tad-len.pl

NOWOŚĆ !
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W ubiegłym roku sprowadzili 
z zagranicy (głównie z Niemiec 

i z Danii) 5 mln prosiąt, jednocześnie 
rośnie liczba gospodarstw rolnych, 
które rezygnują z �pasienia wieprzy�. 
Chlewy pustoszeją, w przeciwień-
stwie do obór, gdzie bydła wprawdzie 
przestało ubywać, choć i tych zwie-
rząt jest nadal w Polsce za mało. 

Obecnie pogłowie trzody chlewnej 
obniżyło się już poniżej 11 mln sztuk 
i jest mniej więcej takie jakie było... 
prawie 60 lat temu! Pogłowie to jest 
przy tym dwa razy niższe niż w la-
tach 1978�1980 oraz w latach 1991�
1992, kiedy mieściło się w granicach 
21�22 mln sztuk. 

Od sześciu lat Polska jest per saldo 
importerem wieprzowiny, a import 
prosiąt jest teraz 22 razy (!) większy 
niż był w 2006 roku. Polak wpraw-
dzie pozostał liczącym się konsu-
mentem mięsa wieprzowego, ale jego 
spożycie zmniejszyło się z 41�43 
kg do około 36 kg na osobę rocznie. 
I w coraz większej części to mięso 
pochodzi już z zagranicy. W diecie 
Polaka miejsce wieprzowiny zajmuje 
coraz częściej drób, którego spożycie 
wzrasta z każdym rokiem. 

Spadek pogłowia świń jest następ-
stwem drastycznego obniżenia się 
opłacalności chowu trzody chlewnej, 
tzn. pogorszenia się relacji cen sku-

pu żywca wieprzowego w stosunku 
do  cen pasz, czyli do cen jęczmienia 
i żyta. Ano, od ponad stu lat nieak-
tualne jest przysłowie, że �Od świę-
tego Grzegorza (12 marca) świnia nie 
stoi już o gospodarza�, bo � jak nie-
gdyś uważano � nakarmić może się 
do woli sama, na pastwisku. W XIX 
wieku była to letnia stołówka dla 
trzody chlewnej. Do rzadkości nale-
ży też karmienie świń ziemniakami, 
których w Polsce zjadały one niegdyś 
ponad 20 mln ton rocznie. 

Obecnie świnie karmi się paszami 
zbożowymi i szuka się takich prosiąt, 
u których tzw. konwersja czyli zamia-
na pasz na to, czym prosię obrasta, 
jest najkorzystniejsza. Czyli � kiedy 
utuczenie świni do wagi 110�120 
kg trwa najkrócej. Na razie prosięta 
z Danii, Niemiec czy z Holandii mają 
nad naszymi przewagę. Rzadziej cho-
rują, a jedząc tyle samo przyrastają 
na wadze szybciej. W dodatku zakła-
dy mięsne więcej za ich tusze płacą. 
Bo są mniej od naszych otłuszczone. 

Do widocznego spadku opłacalno-

Polak w separacji ze  
�Wielkie świnie kupują kupcy, a małe głup-
cy� � ostrzegało dawne przysłowie. Drugie 
zaś przekonywało: �Kto pasie wieprze, ten się 
wesprze, a kto woły, będzie goły�. Obecnie 
żadnym z tych przysłów polscy rolnicy już 
się nie przejmują.



23

ści chowu świń w Polsce dołączył 
tym razem jeszcze jeden czynnik: 
wprowadzony przez niektóre kraje 
(Rosję, Ukrainę, Białoruś, Japonię, 
Koreę Południową i Tajwan) zakaz 
importu z Polski mięsa wieprzowego. 
Ukraina (i to już od 2007 roku!) nie 
kupuje też polskiej wołowiny. 

Powód embarga na polską wie-
przowinę jest, jak często w takich 
przypadkach bywa, spowodowany 
pretekstem. Tym razem było nim 
stwierdzenie u dwóch... dzików afry-
kańskiego pomoru świń. Choroby 
absolutnie niegroźnej dla ludzi, przy 
tym choroby nie stwierdzonej dotąd 
u żadnej z polskich świń. 

Niestety, ten zakaz ma dramatycz-
ny wymiar ekonomiczny. Otóż w jego 
następstwie Polska traci każdego dnia 
około 10 mln zł. Taką liczbę podał 
szef Polskiego Związku Producentów 
Mięsa. Minister rolnictwa ocenia te 
straty bardziej umiarkowanie � na 
około 3 mln zł dziennie.

Niestety, w tym roku również nie 
przewiduje się poprawy relacji ce-

nowych w chowie świń, w związku 
z czym ich pogłowie może się jeszcze 
zmniejszyć, nawet o połowę. Czyli do 
5�6 mln sztuk. Jest to wprawdzie mało 
prawdopodobne, ale warto przypo-
mnieć, że przed drugą wojną świato-
wą pogłowie trzody chlewnej w Polsce 
utrzymywało się na poziomie około 7 
mln sztuk. Tym razem byłaby to klę-
ska, bo nasz kraj zostałby skazany na 
potężny import mięsa wieprzowego i 
pogorszenie dodatniego salda w han-
dlu zagranicznym żywnością. 

Mała opłacalność chowu trzody 
chlewnej w Polsce ma też przyczyny 
wewnętrzne. Jedną z nich jest zbyt 
mała koncentracja tego kierunku 
produkcji. W Polsce chowem świń 
zajmuje się aż 260 tys. gospodarstw 
rolnych, co oznacza, że na jedno ta-
kie gospodarstwo przypada około 40 
sztuk trzody chlewnej. We Francji, 
gdzie pogłowie świń jest już większe 
niż u nas, w statystycznym gospodar-
stwie, nastawionym na ten kierunek 
produkcji, znajduje się około 600 
sztuk trzody chlewnej. W Niemczech, 
gdzie chowem świń zajmuje się około 
60 tys. gospodarstw, na jedno z nich 
przypada około 800 sztuk. W Danii, 
gdzie takich gospodarstw jest tylko 
5 tysięcy, na jedno przypada przecięt-
nie 2,5 tys. świń. 

Pod względem mięsności polskie 
świnie nie różnią się już specjalnie 

od świń niemieckich czy duńskich. 
Wynosi ona u nas około 55 proc. 
i jest zdecydowanie wyższa niż w po-
przednich dziesięcioleciach. W du-
żych fermach trzody chlewnej w Pol-
sce mięsność świń jest już taka jak na 
Zachodzie, tzn. przekracza niekiedy 
60 proc. Natomiast słabością w maso-
wym chowie świń w Polsce jest niższa 
niż w innych krajach częstotliwość 
wyproszeń loch, którą oblicza się na 
1,83 miotu w ciągu roku (w UE jest 
to przeciętnie 2,3 miotu) oraz niższa 
tzw. plenność gospodarcza, która wy-
nosi 15,6  tuczników od jednej lochy, 
podczas gdy W Unii Europejskiej są 
to 23 sztuki. W oczywisty sposób 
wpływa to na koszty produkcji w go-
spodarstwie. 

Oprócz zbytniego rozproszenia po-
głowia trzody chlewnej, drugim czyn-
nikiem zmniejszającym efektywność 
jej produkcji jest brak specjalizacji 
oraz odpowiednio rozwiniętej tech-
nologii chowu świń. 

W związku ze zmniejszaniem się 
pogłowia trzody chlewnej powstały 
dwa oddzielne zespoły specjalistów 
(jeden w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, drugi w Polskim 
Związku Hodowców i Producen-
tów Trzody Chlewnej), które mają 
podpowiedzieć, co robić, by świnia 
w polskim rolnictwie odgrywała taką 
jak niegdyś rolę, a pod względem 
wielkości pogłowia trzody chlewnej 
Polska wróciła na trzecie w tej dzie-
dzinie miejsce w Unii Europejskiej 
(za Niemcami i Hiszpanią). Jednym 

z czynników, który może się do tego 
przyczynić, jest stawianie na tzw. 
patriotyzm gospodarczy, czyli kupo-
wanie wieprzowiny w pierwszym 
rzędzie krajowej, ale znacznie sku-
teczniejszym sposobem będzie po-
prawa efektywności chowu trzody 
chlewnej, czyli eliminowanie słabych 
u nas stron tego kierunku produkcji. 
Liczyć się będzie zwłaszcza konkret-
na pomoc Þ nansowa dla gospodarstw 
zamierzających specjalizować się 
w chowie świń. I w programie rozwo-
ju rolnictwa na najbliższe lata już się 
takie wsparcie przewiduje. Gospo-
darstwa przymierzające się do budo-
wy chlewni mogą liczyć na wsparcie 
w wysokości do 1,5 mln zł.

ES

świnią?
Od sześciu lat Polska jest per saldo importerem 
wieprzowiny, a import prosiąt jest teraz 22 razy (!) 
większy niż był w 2006 roku.

W Polsce chowem świń 
zajmuje się aż 260 tys. 
gospodarstw rolnych, 
w Niemczech około 
60 tys., W Danii, gdzie 
takich gospodarstw jest 
tylko 5 tysięcy, na jed-
no przypada przeciętnie 
2,5 tys. świń.



24

Gmina Pysznica w woj. podkarpac-
kim nie zalicza się wprawdzie do naj-
biedniejszych, ale i jej przydałyby się 
dodatkowe dochody z jakichkolwiek 
źródeł. Także z tych, które w pol-
skich warunkach  można by uznać za 
egzotyczne. Np. takich jak wpływy 
podatkowe od Þ rm, które zajęłyby się 
wydobywaniem... ropy naftowej.  

Firma Sierra Bravo Sp. z o.o. (z gru-
py JuliÞ eld LLC), która rozpoczęła już 
w tym kierunku pierwsze prace, za-
pewnia, że korzyść z eksploatacji zło-
ża ropy naftowej w Pysznicy będzie 
miała nie tylko ona, będzie ją miał 
również budżet gminy, no i Polska, 
która dzięki eksploatacji pysznickie-
go złoża będzie mogła nieco zmniej-
szyć import tego surowca. 

Z dokonanych przez  Sierra Bravo 
obliczeń wynika, że w okresie 20 lat 
wydobycia ropy naftowej w Pyszni-
cy Þ rma będzie musiała wnieść oko-
ło 35 mln zł opłat eksploatacyjnych, 
z których 60 proc. wpłynęłoby do bu-
dżetu gminy. Akurat po około 1 mln zł 
na rok. Na każdego mieszkańca gminy 
(w gminie Pysznica mieszka około 10,2 
tys. osób) przypadłoby zatem dodatko-
we 100 zł rocznie. 

Otóż, naszym zdaniem, z szacun-
ków tych, aczkolwiek robiono je przy 
najniższym z możliwych oszaco-
waniu zasobności złoża, wynika, że 
w skali kraju nie byłyby to wpływy 
oszałamiające. Na jednego miesz-
kańca  najbogatszej w Polsce gminy 
Kleszczów (woj. łódzkie) przypada 
33 580 zł, podczas gdy na miesz-
kańca najbiedniejszej w kraju gminy 
Łukowica (woj. małopolskie) jest to 
prawie 100 razy mniej, bo tylko 343,6 
zł rocznie. W przypadku gminy Pysz-
nica te 100 zł, a nawet 1000 zł więcej 
nie przyprawiłoby więc jej mieszkań-
ców o zawrót głowy. Choć i takie pie-
niądze też piechotą nie chodzą.  

� Kuwejt to jeszcze nie jest, ale 
zaczęło się obiecująco � uważa wójt 
gminy Pysznica, Tadeusz Bąk.

Zwłaszcza, że podobno obecnie 
tylko w trzech miejscowościach woj. 
podkarpackiego liczba ludności na-
dal wzrasta. Jedną z nich jest blisko 
180-tysięczny już Rzeszów oraz gmi-
ny: Pysznica i Trzebownisko. 

Pysznica to jednak tylko jedno 
z trzech miejsc, w których w najbliż-
szej okolicy podejrzewa się istnienie 
korzystnych w eksploatacji pól ropy 
naftowej. Dwa następne znajdują się 

w odległej o około 15 km od Pysznicy 
gminie Radomyśl nad Sanem, oraz 
w okolicy odległego o ponad 30 km 
Tarnobrzega. 

Do wiercenia pierwszego otworu 
w gminie Pysznica przystąpiono je-
sienią 2013 roku, po czym roboty sta-
nęły i nawet wójt gminy nie wie z ja-
kiego powodu. Wiercenia następnych 
otworów już się nie prowadzi, a mia-
ło ich w okresie trzech najbliższych 
lat powstać 30. Głębokość odwiertów 
miała się mieścić w przedziale 1,6�
2,6 km, wielkość pól wiertniczych 
szacowano na 20�50 arów. Przed 
rozpoczęciem wierceń miało dojść 
do negocjacji cen dzierżawy gruntów 
oraz do podpisania umów z ich wła-
ścicielami. 

Potrzebne będą jednak nowe, be-
tonowe lub szutrowe, drogi, którymi 
ropa naftowa będzie transportowana 
do raÞ nerii.

A to by znaczyło, że w gminie 
Pysznica powstaną nowe miejsca 
pracy. Przedstawiciele Þ rmy wydo-
bywczej obliczyli, że jeden zatrud-
niony w gminie geolog pociągnie za 
sobą zatrudnienie dla 6 innych osób. 
I choć bezrobocie w gminie Pysznica 
nie odbiega specjalnie od średniej 
krajowej, to nowe miejsca pracy pew-
nie się przydadzą. Mniej młodych bę-
dzie wyjeżdżać do Irlandii, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec czy Francji. 

Inwestor zapewnia, że wydobycie 
ropy naftowej nie spowoduje nad-
miernych szkód w środowisku natu-
ralnym gminy, a jest to w tej chwili 
największe jej bogactwo. 60 proc. po-

wierzchni gminy zajmują lasy, przez 
które płynie 54-kilometrowa rzeka 
Bukowa z wodą I klasy czystości, 
której dowodzą żyjące w niej pstrągi. 
I kto wie czy środowiskowe walory 
gminy Pysznica nie przeważą nad ko-
rzyściami z eksploatacji złoża. 

Jan Pyrkosz, wójt sąsiedniej gminy, 
Radomyśl nad Sanem, w której też 
odkryto złoża ropy, ma podobny pro-
blem. Bo tu sąsiadują one z terenem 
bogatym w lecznicze wody siarkowe 
i nie wiadomo, czy okoliczni miesz-
kańcy zamiast kopalni nie woleliby 
mieć w tym miejscu uzdrowiska. 

I jeszcze jedno. Prace wydobywcze 
w gminie Pysznica przerwano. W Pol-
sce jest przysłowie, że �Lepiej z mą-
drym zgubić, niż z głupim znależć�. 
Może w tym przypadku być i tak, że 
ten mądry okazał się zbyt �mądry�.

Stanisław Jaworski

Jeszcze nie Kuwejt
Udział rolnictwa w tworzeniu Produktu Kra-
jowego Brutto spadł już w Polsce do około 
3,5 proc. Maleje też udział wpływów z rolnic-
twa w ogólnych dochodach mieszkańców wsi. 

Polska wieś na gwałt 
szuka dodatkowych 
sposobów zarobkowania, 
przy czym dotyczy to nie 
tylko jej mieszkańców, 
ale i władz 
samorządowych





Warto kupić sprawdzone 
POL-AGRA jest jednocześnie Þ rmą 

handlową i produkcyjną. � Zaczy-
naliśmy od sprzedaży różnego rodzaju 
ciągników i maszyn rolniczych � mówi 
Tadeusz Rzeszowski. � Był to sprzęt 
dostarczany przez wielu producentów. 
Niestety, nie zawsze najwyższej jako-
ści. Po kilku latach doszliśmy do wnio-
sku, że warto skoncentrować się tylko 
na najlepszym. Stopniowo eliminowa-
liśmy z naszej oferty wyroby średnia-
ków, czasami dalekie od wymaganych 
norm. Dziś na placu rolnik znajdzie 
tylko sprawdzone pod względem ja-
kościowym maszyny, produkowane 
przez Kverneland, Joskin, Samasz, Sip-
mę, Metal-Fach... Z wielu marek cią-
gników, jakie sprzedawaliśmy została 
tylko jedna � New Holland. Najnowo-
cześniejsza technologia wykonania, 
bezawaryjne działanie, szeroki zakres 
mocy � to cechy tej marki.  

POL-AGRA zatrudnia około 60 pra-
cowników. Większa część to mechani-
cy, którzy w razie potrzeby mogą szyb-
ko dojechać do uszkodzonej w polu 
maszyny. � Większość napraw doko-
nuje się bezpośrednio u rolnika. Tyl-
ko w wypadkach skomplikowanych, 
sprzęt jest przywożony do siedziby 
Þ rmy. Części zamienne znajdujemy 
natychmiast � we własnym magazy-
nie lub u producenta.

Zainwestowano też w ludzi. Wielu 
pracowników ma wyższe wykształ-
cenie, niektórzy ukończyli studia już 
pracując w Þ rmie. Mechanicy nie są 
osobami przypadkowymi, szybko 
przyuczonymi do zawodu. To wysokiej 
klasy specjaliści, nieustannie doszka-
lani przez  Þ rmę New Holland. Wiem, 
że brzmi to jak slogan reklamowy, jak 
banał, ale tak jest naprawdę. Minęły 
już czasy, gdy rozwiązania techniczne 
w ciągniku przez dziesięciolecia nie 
były zmieniane. Współczesny mecha-
nik powinien znać tajemnice każdego 
modelu � a gdy ich nie zna, musi mieć 
możliwość zweryÞ kowania swojej 
wiedzy w bazie komputerowej pro-
ducenta. Płońscy mechanicy mają do 
niej dostęp i co więcej potraÞ ą z niej 
skorzystać.    

Gdy pojawił się popyt na insta-
lację pneumatyczną do ciągników, 
POL-AGRA  szybko wypełniła niszę. 

Firmę POL-AGRA założyli Tadeusz Rzeszowski 
i Jan Korneluk. Prowadzą ją do dziś. Obaj �świeżo 
upieczeni� inżynierowie, rozpoczęli drogę zawo-
dową w Ursusie. Tu zdobywali podstawy wiedzy 
o ciągnikach. A były to lata, gdy do produkcji 
wchodziły najnowocześniejsze, licencyjne tech-
nologie. Firma POL-AGRA to suma ich doświad-
czeń, i tych z Ursusa, i z 20 lat samodzielnego 
prowadzenia Þ rmy.

Tadeusz Rzeszowski: stopniowo 
eliminowaliśmy z naszej oferty 
wyroby średniaków, czasami dalekie 
od wymaganych norm
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� Na początku były to instalacje dla 
ciągników sprzedawanych wyłącznie 
przez Þ rmę. Dziś z Płońska wyjeżdża 
�pneumatyka� do różnych ciągników, 
w tym marki New Hollnd. 

Płońska Þ rma jest również czoło-
wym w kraju dostawcą  TUZ-ów. Aby 
uruchomić ich produkcję, zatrud-
niono specjalnych konstruktorów. 
Z TUZ-ami sprawa nie jest latwa � 
dla każdego modelu ciągnika trzeba 
je projektować oddzielnie, chociażby 
z powodu różnych parametrów mo-
cowania. Dzięki temu, że zestaw TUZ 
i WOM dostarczany jest w atrakcyjnej 
cenie, i jest niezawodny, Þ rma tande-
mu Rzeszowski�Korneluk na brak za-
mówień nie narzeka.  

Konstruktorzy z POL-AGRY zapro-
jektowali też TUZ do superskrętnej 

osi. Pozwala on przy zmniejszonym 
promieniu skrętu ciągnika zamonto-
wać przedni TUZ i WOM, co jest bar-
dzo przydatne, zwłaszcza w uprawach 
sadowniczych.  

� Widać już � zauważa Tadeusz 
Rzeszowski � że polski rolnik kupując 
sprzęt, zachowuje się jak jego koledzy 
po fachu znad Renu czy Sekwany. Jesz-
cze kilkanaście lat temu trudno było 
namówć naszych klientów na kupno 
ciągnika z napędem na przednią oś � 

bardzo popularnego na Zachodzie. 
Dziś praktycznie wszystkie ciągniki 
sprzedawane u nas mają napęd na 
cztery koła. Coraz bardziej zwraca 
się uwagę na bezawaryjność, dostęp 

do części zamiennych, dobry i szybki 
serwis. Bo sprawny sprzęt to wykona-
ne w terminie zabiegi agrotechniczne, 
a to przekłada się na dochody jego 
właściciela. Należy tylko życzyć sobie, 
aby ten trend nie tylko się utrzymał, 
ale przyspieszał... (Z-K)

maszyny

Tadeusz Rzeszowski odbiera Nagrodę 
Targów Kielce za TUZ przedni. Nagrodę 
wręczają ZoÞ a Szalczyk � wiceminister 
rolnictwa oraz dr Andrzej Seliga z ITP 
(w środku)

TUZ przedni pozwala wykonać więcej 
czynniści za jednym przejazdem. Ry-
nek oferuje coraz więcej maszyn i na-
rzędzi na przedni TUZ. Aby w pełni 
wykorzystać potencjał podnośnika 
POL-AGRA proponuje instalację kom-
pletu, tj. TUZ-a z WOM-em własnej 
konstrukcji i własnej produkcji

Przygotowany do wysyłki układ pneuma-
tyczny do ciągnika

Pol-Agra

09-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 8
tel. 23/662 28 42
www.pol-agra.pl

Pol-Agra
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Zastanawiające są słowa tego na-
ukowca. Czy to oznacza, że milio-

ny złotych wydanych na nawozy są 
zmarnowane? Dlaczego tak się dzieje?

Otóż warto sobie przypomnieć pod-
stawowe wiadomości z Þ zjologii roślin, 
biologii gleby i mikrobiologii. Wiado-
mo, że rośliny nie mogą egzystować 
bez współpracy z mikroorganizmami 
glebowymi (bakterie, grzyby i promie-
niowce). Mikroorganizmy pośredniczą 
w pobieraniu wielu składników pokar-
mowych. Podawanie coraz wyższych 
dawek nawozów mineralnych nie 
prowadzi do zwyżki plonu, jeśli nie 
będzie efektywnego mechanizmu ich 
pobierania. Tym mechanizmem jest 
swoista symbioza pomiędzy korzenia-
mi roślin a mikroorganizmami glebo-
wymi. We współczesnej intensywnej 
produkcji roślinnej zapomniano o ak-
tywności biologicznej gleby, o roli 
mikroorganizmów. Tymczasem, warto 
przywrócić im znaczenie i wesprzeć 
ich aktywność i liczebność, aby lepiej 
wykorzystać nawożenie mineralne.

Najpowszechniej stosowanym mi-
neralnym stymulatorem aktywności 
biologicznej gleby i jej żyzności jest 
PRP SOL. Podstawowym jego zada-
niem jest wielostronne poprawianie 
żyzności gleby poprzez aktywizację 
glebowych procesów biologicznych, 
chemicznych i Þ zycznych, nie zaś, 
jak to przyjmowali niektórzy rolnicy, 
zastępowanie nawozów mineralnych, 
stosowanych wyłącznie do odżywiania 
roślin.  PRP SOL polepsza naturalną 
przydatność gleb do celów rolniczych 
poprzez poprawę ich struktury, w tym 
zwłaszcza zwiększenie porowatości, 
zmniejszenie zwięzłości, zwiększenie 
pojemności wodnej, poprawę właści-
wości sorpcyjnych oraz systematycz-

ne zwiększenie dostępności dla roślin 
fosforu, potasu, siarki, azotu, wapnia, 
magnezu i mikroelementów. Efektem 
stosowania PRP SOL jest poprawienie 
wzrostu i plonowania roślin poprzez 
lepsze ich ukorzenienie oraz efektyw-
niejsze wykorzystanie znajdujących 
się w glebie składników mineralnych 
dzięki specjalnej aktywizacji proce-
sów metabolicznych mikroorgani-
zmów glebowych.

Z doniesień terenowych wynika, 
że jeśli w momencie zastosowania 
PRP SOL gleba posiada wystarczającą 
ilość składników mineralnych, w tym 
zwłaszcza fosforu i potasu, efekty 
nawożenia były szybko zauważalne.  
Ograniczanie podstawowego nawo-
żenia mineralnego powinno odbywać 
się jednak w sposób kontrolowany, 
aby nie dopuścić do zubożenia gleby 
o składniki, których PRP SOL nie po-
siada. Bardzo ważny jest okres przej-
ścia z wyłącznie mineralnego żywie-
nia roślin na odżywianie z glebowego 
rezerwuaru, uzupełnianego przez 
dopływ materii organicznej z resztek 
pożniwnych i z zewnątrz (poplony, 
międzyplony, obornik, kompost itp.). 
W tym newralgicznym okresie, na gle-
bach ubogich w PK i inne składniki, 
należy koniecznie stosować uzupeł-
niające nawożenie mineralne. Przy 
deÞ cycie materii organicznej i ujem-
nym jej bilansie, a po zastosowaniu 
PRP SOL, w kilku pierwszych latach 
może dochodzić do krótkotrwałego 
�głodu azotowego�. Wynika to z tego, 
że silna aktywizacja mikroorgani-
zmów glebowych i ich liczebności 
powoduje, że wzrasta ich zapotrze-
bowanie na azot. Dopóki nie nastąpi 
stabilizacji gospodarki azotowej gleby 
i zmniejszenie stosunku węgla do azo-

Jak być perfekcyjnym 
W trakcie posiedzenia Komisji Rolnictwa prof. 
Stefan Pietrzak z Instytutu Technologiczno-Przy-
rodniczego zwrócił uwagę, że w Polsce od wejścia 
naszego kraju do UE sukcesywnie wzrasta zużycie 
nawozów, w tym azotowych. �Według danych zu-
życie wzrosło o 31 proc., ale produkcja roślinna 
wzrosła zaledwie o 5 proc. Poszło dużo nawozów, 
ale rośliny mało z nich wyciągnęły� � zaznaczył. 
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tu (C:N) zawartych w niej, należy być 
uważnym i w sytuacjach krytycznych 
uzupełniać nawożenie azotem mine-
ralnym lub azotem z gnojowicy.

Nieraz po większych opadach za-
uważamy, że na polach powstają roz-
lewiska wodne, gdzie woda stagnuje 
przez dłuższy czas, doprowadzając 
do wyginięcia roślin. To niekorzystne 
zjawisko może świadczyć o zaawan-
sowanym procesie degradacji gleby, 
w której zanikła struktura gruzełko-
wata i zmniejszyła się porowatość. 
W takich glebach agregaty glebowe 
posiadają bardzo niską odporność na 
rozmywanie i przy nawet niewielkich 
opadach stają się bezstrukturalną 
masą, która nie przepuszcza ani wody, 
ani powietrza. Warto zbadać taką glebę 
pod kątem istnienia podeszwy płuż-
nej, a także zawartości próchnicy.

Na odkrywkach polowych (pro-
Þ lach glebowych) wykonywanych 
przez pracowników PRP Polska mo-
żemy obserwować różnorodne błędy 
popełniane w uprawie gleby.  Jednym 
z podstawowych jest niedostateczna 
dbałość o utrzymanie zawartości sub-
stancji organicznej w glebie. Wywoże-
nie z pola słomy, brak nawożenia obor-
nikiem, wciąż niedoceniane poplony 
i międzyplony a także niestaranne 
rozdrobnienie i przyorywanie resztek 

pożniwnych na zbyt dużą głębokość, 
nie sprzyjają tworzeniu się próchnicy, 
która jest podstawą żyzności gleby. 
Glebowa substancja organiczna w po-
łączeniu z częścią mineralną (kom-
pleks sorpcyjny) są najlepszym gwa-
rantem stabilności wzrostu, rozwoju 
i plonowania roślin, szczególnie w la-
tach o niekorzystnym układzie warun-
ków pogodowych. Świadomość zna-
czenia zawartości próchnicy w glebie 
dla upraw polowych zmienia się po-
woli, ale nadal jest niewystarczająca. 
Powodem tego stanu może być fakt, że 
w Polsce nadal wiele użytków rolnych 
jest dzierżawionych, głównie od ANR 
i innych właścicieli. Dzierżawcy nie 
mają wystarczającej motywacji do in-
westowania w trwałą poprawę żyzno-
ści gleb, jeśli nie są pewni, czy będą 
ich właścicielami w przyszłości.

Odrębnym zagadnieniem jest utrzy-
mywanie właściwego pH gleby i do-
stosowanie go do potrzeb uprawia-
nych roślin. Większość składników 
pokarmowych niezbędnych dla pra-
widłowego funkcjonowania roślin naj-
lepiej jest pobierana w glebach o od-
czynie lekko kwaśnym, uznawanym 
w praktyce za optymalny. Na glebach 
kwaśnych i bardzo kwaśnych rośnie 
dostępność mikroelementów, takich 
jak żelazo, mangan, cynk, miedź i bor 

oraz azotanowej (saletrzanej NO3-) 
formy azotu. Wraz z podwyższaniem 
się odczynu pH rośnie dostępność 
fosforu, wapnia i magnezu oraz amo-
nowej formy azotu (NH4+). W wa-
runkach pH poniżej 5,5 występować 
może nadmierna aktywność glinu 
prowadząc do zdecydowanego obni-
żenia żyzności gleby, co przejawia się 
przede wszystkim degradacją systemu 
korzeniowego roślin.

Rolnicy powinni wykonywać re-
gularne badania użytkowanych gleb, 
ustalając ich zasobność w składniki 
pokarmowe i pH w warstwie ornej do 
20 cm i co kilka lat w warstwie podor-
nej do 40 cm i na tej podstawie ustalać 
dawki nawozów mineralnych.

PRP SOL nie może zastąpić stoso-
wanego dotychczas nawożenia mine-
ralnego czy wapnowania gleb, jeśli 
odczyn pH jest zbyt niski lub zasob-
ność naturalna gleb jest niska. Nato-
miast znając dobrze właściwości użyt-
kowanych gleb, a szczególnie pH i za-
wartość PK i próchnicy, można podjąć 
właściwą decyzję o ograniczeniu lub 
zrezygnowaniu z podawania P, K, Ca, 
S i mikroelementów w postaci mine-
ralnej. Należy pamiętać, że żywienie 
mineralne roślin �rozleniwia� je. Upra-
wy mają płytszy system korzeniowy, 
aktywność enzymatyczna rizosfery 

 kierowcą bolida?

Na odkrywkach polowych (proÞ lach glebowych) wykonywanych przez pracowników PRP Polska możemy obserwować różnorod-
ne błędy popełniane w uprawie gleby.  Jednym z podstawowych jest niedostateczna dbałość o utrzymanie zawartości substancji 
organicznej w glebie.
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jest dużo mniejsza niż w uprawach 
gdzie nie jest stosowane nawożenie 
mineralne, korzenie posiadają dużo 
mniej włośników.

Należy też pamiętać, że zawartość 
P2O5 w glebie wynosząca 10 mg/100 g, 
oznacza, że w warstwie 25 cm jest oko-
ło 300 kg P2O5 na 1 ha. Dużo, niepraw-
daż? A przecież poziom 10 mg/100 g, 
to jest zawartość NISKA wg klasyÞ ka-
cji chemicznej gleb. Pszenica ozima 
potrzebuje około 21 kg P2O5 na wypro-
dukowanie 1 t ziarna (wg IUNG). Czy-
li na 1 ha gleby o niskiej zawartości 
fosforu jest go tyle aby wyprodukować 
ponad 14 t ziarna pszenicy. Pozosta-
wiam bez komentarza�

Stopień dostępności składników po-
karmowych w glebie zależy od dwóch 
parametrów: aktywności procesów 
ich udostępniania i pobierania oraz od 
rozmiarów aparatu służącego do ich 
pobierania. PRP SOL wzmacnia i in-
tensyÞ kuje procesy pobierania skład-
ników pokarmowych, w których biorą 
udział mikroorganizmy gleby: sym-
biotyczne (rizosfera) i niesymbiotycz-
ne. Rośliny, w toku ewolucji nauczyły 

się współżyć z mikroorganizmami za-
siedlającymi glebę i nie mogą bez ich 
aktywności odżywiać się. Mikroele-
menty MIP zawarte w PRP SOL sty-
mulują namnażanie się i aktywność 
tych użytecznych mikroorganizmów. 
PRP SOL oddziałuje też na rozmiary 
systemu korzeniowego, który jest wy-
specjalizowanym aparatem rośliny do 
pobierania wody i składników pokar-
mowych. Poprawiając strukturę gleby, 
napowietrzając głębsze jej warstwy, 
likwidując podeszwę płużną i zwięk-
szając porowatość gleby umożliwia 
korzeniom wzrost i penetrację do-
tychczas niedostępnych przestrzeni 
glebowych. W ten sposób roślina ma 
możliwość pobierania składników po-
karmowych także z głębszych warstw 
gleby.

W naszych kontaktach z rolnikami 
spotykamy się często z wątpliwością, 

czy na glebach lekkich zasadne jest 
stosowanie PRP SOL. Dla specjalisty, 
który zna specyÞ kę działania produk-
tu, odpowiedź jest prosta: tak, można 
i należy stosować. Ale powinno się 
pamiętać o podstawowym warunku: 
MATERIA ORGANICZNA. Czyli, sto-
sując PRP SOL na glebach lekkich, 
należy bezwzględnie dbać o poprawę 
bilansu materii organicznej poprzez 
stałe jej dostarczanie w dowolnej po-
staci.

Przy okazji kilka słów na temat na-
wożenia organicznego i źródeł materii 
organicznej, bo tutaj też są popełnia-
ne kardynalne błędy. Po pierwsze, nie 
wszystkie rodzaje materii organicznej 
mogą być surowcem (prekursorem) 
tworzenia próchnicy. Produkty o ni-
skiej zawartości ligniny i celulozy 
(gnojowica i gnojówka, pomiot kurzy, 
ścieki komunalne, wywary z gorzelni 
i browaru, odpady z biogazowni itp.) 
są źródłem składników pokarmowych 
dla roślin, ale nie poprawiają bilan-
su próchnicy w glebie. To samo do-
tyczy poplonów przyorywanych czy 
niszczonych w młodocianych fazach 
wzrostu, przed kwitnieniem lub kło-
szeniem. W takich roślinach jest zbyt 
mało złożonych węglowodanów, aby 
mogły z nich powstać związki humu-
sowe. Ogromne znaczenie ma również 
sposób postępowania z substancją or-

ganiczną, która traÞ a na pole. Abso-
lutnie nie należy jej przyorywać, czy 
składać w pasach o dużej grubości. Im 
większy jest stopień jej rozdrobnienia 
i rozrzucenia na polu, tym szybciej 
będą zachodzić w niej procesy humiÞ -
kacji. HumiÞ kacja zachodzi wyłącznie 
przy udziale tlenu, więc materia orga-
niczna powinna mieć jak największy 
kontakt z powietrzem, które ten tlen 
zawiera.

Zwiększanie żyzności gleby i jej 
produktywności wymaga szerokiej 
wiedzy i cierpliwości. Wiedzę moż-
na pozyskać z różnych źródeł: ksią-
żek, czasopism, na szkoleniach, od 
przedstawicieli Þ rm produkcyjnych, 
naukowców, innych rolników lub po-
siąść ją na bazie własnych doświad-
czeń. Dla cierpliwości nie ma substy-
tutu � procesy glebotwórcze wymaga-
ją czasu.

Spotykane niekiedy opinie rolni-
ków, że nie zauważają pozytywnych 
efektów działania PRP SOL, wynika-
ją najczęściej z faktu, że nie wszyst-
kie zasady poprawnego stosowania 
tego produktu były przestrzegane lub 
okres jego stosowania był zbyt krótki. 
Mimo, że PRP SOL to jeden produkt, 
na wszystkie uprawy i gleby, każdora-
zowo jego aplikacja, dawka i termin 
stosowania oraz uzupełniające sto-
sowanie nawozów mineralnych oraz 
organicznych wymagają przemyśle-
nia i sprecyzowania. Ponadto, glebie 
należy się przyglądać, wiedząc na co 
patrzeć i co obserwować. 

Zachęcamy do kontaktu ze specjali-
stami PRP Polska. My mamy wiedzę 
i chcemy się nią dzielić, aby nasi part-
nerzy-rolnicy osiągali jeszcze lepsze 
wyniki produkcyjne.

mgr Łucja Stec
dr Sylwester Lipski

Podawanie coraz wyższych dawek nawozów 
mineralnych nie prowadzi do zwyżki plonu, jeśli nie 
będzie efektywnego mechanizmu ich pobierania. 
Tym mechanizmem jest swoista symbioza pomiędzy 
korzeniami roślin a mikroorganizmami glebowymi.
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Specjalnie dla hodowców bydła

Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o., ul. Bydgoska 41
86-061 Brzoza k/Bydgoszczy, tel. +48 52 381 04 15, www.raitech.pl

Pokazy prac polowych już na stałe wpisały 
się do kalendarza wielu związanych z rol-

nictwem Þ rm. I cieszą się dużą frekwencją � są 
bowiem wspaniałą okazją do zapoznania się 
z nowoczesnymi technologiami i praktycznego 
sprawdzania zalet wprowadzanych na rynek 
nowości. Tym razem zostaliśmy zaproszeni do 
Starego Pola k. Malborka na prezentację pełnej 
gamy maszyn dostosowanych do potrzeb ho-
dowców� 

Jej głównym organizatorem był Raitech z pod-
bydgoskiej Brzozy, Þ rma która dobrze służy nie 
tylko kujawsko-pomorskiej wsi już od 17 lat. 
Trzeba przyznać, że imprezę, którą sterował 

prezes Wieslaw Kujawa (na zdjęciu z mikrofonem), zorganizowano wręcz per-
fekcyjnie. Reitech słynie zresztą z udanych pokazów. I trzeba przyznać, że 
dysponuje maszynami najznakomitszych producentów. Współpracuje prze-
cież z uznanymi w Europie Þ rmami. Są wśród nich New Holland, Kverneland, 
Pöttinger, Grimme, Joskin, Stoll, Dammann� Ma więc co demonstrować i � co 
ważniejsze � umie traÞ ć do najbardziej wybrednych rolników. A do Starego 
Pola zjechało się ich sporo. I każdy mógł wyrobić sobie opinię dotyczącą przy-
datności prezentowanych maszyn w swoim gospodarstwie. I przekonać się, że 
w Brzozie kota w worku nie kupi. (z)
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Trwają one nadal i coraz drastyczniej odróżniają nas 
od krajów unijnych, wśród których usiłujemy wypra-

cować sobie znaczącą pozycję. Przedstawiamy kluczowe 
problemy wymagające rozważenia i (oby) rozwiązania. 
Uzupełniające je liczby jedynie uwypuklić mają dotych-
czas pomijane aspekty. Poznanie szczegółów umożliwia 
Internet, dlatego zbędne jest ich przytaczanie.

ZMIANY W CHOWIE BYDŁAW POLSCE (w tys. szt.)
  1938 rok  2010 rok

Bydło ogółem 10 554 5 761
Krowy   7 053 2 628

WYBRANE KRAJE (w szt./100 ha u. rolnych)
POLSKA            41,2 37,2
NIEMCY          69,3 76,3
FRANCJA        45,0 67,0

Ilość bydła utrzymywanego obecnie w Polsce oscylu-
je około 50 proc. stanu z lat 1938/39 ub. stulecia. Przy 
równoczesnym, jeszcze głębszym zmniejszeniu pogło-
wia koni, owiec i kóz � możliwości nawożenia naszych 
� w większości lekkich � gleb nawozami naturalnymi, 
humusogennymi zmalały poniżej dopuszczalnej granicy. 
Nie wyrówna tego braku kilkakrotne zwiększenie zużycia 
nawozów mineralnych. Wskazują na to okresowe, nie-
uniknione w naszym klimacie skutki braku lub nadmiaru 
wody. Gleba o niedostatku próchnicy utraciła właściwości 
gąbki, upodobniając się do sita.

Struktura ilościowa stada bydła pomijana jest milcze-
niem. Instytut Ekonomiki Rolnictwa � PIB � nie udostęp-
nia informacji, jakie ilości bydła utrzymywane są w gru-
pach o różnej liczebności. A jest to istotna przesłanka dla 
np. racjonalnego kredytowania kosztów rozsądnego po-

większania stad i budownictwa inwentarskiego. Decyzje 
w tym zakresie podejmowane są �uznaniowo��

Struktura rasowa stada bydła pozostawiona została wol-
nym, a raczej dowolnym decyzjom hodowców, nie zawsze 
świadomych skutków swoich preferencji. Co gorsza, nie 
chodzi tu tylko o decyzje indywidualne, których kosz-
ty ponoszą nierozważni (niedouczeni?) lub ślepo (bier-
nie) posłuszni tzw. władzom. Najwymowniejszym tego 
przykładem jest maniakalne utrzymywanie popierania 
wprowadzonych u nas w trybie administracyjnym  jed-
nostronnie mlecznych holsztyno-fryzów. Zupełnie pomija 
się przy tym problem interakcji ich genotypu ze środowi-
skiem, a zwłaszcza z żywieniem oraz śladowe zaledwie 
ich umięśnienie. Instytut Zootechniki � takoż BIP, nie re-
aguje na rokrocznie publikowane przez �Polską Federację 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka� dane z których 
wynika iż ok. 90 proc. aktywnej części populacji naszych 
krów to �haefy� i �haefoidy�. Nie wydaje się, by istniał, 
przynajmniej w Europie, drugi kraj o tak �ujednoliconym� 
typie użytkowym. Dla dopełnienia obrazu skutków takich 
poczynań � przeciętna roczna wydajność mleka tej elitar-
nej grupy, predestynowanej do aktywnego kształtowania, 
chyba głównie cech mlecznych naszych krów, plasuje się 
na poziomie zbliżonym do wydajności całej populacji 
czeskiego bydła strakatego (stanowiącego około 40 proc. 
tamtejszego pogłowia krów). Rasy te, oprócz wytwarzania 
mleka o wyjątkowo wysokiej zawartości białka, wyróżniają 
się doskonałymi walorami opasowymi � dostarczając mię-
so o wartości kulinarnej niemal identycznej z uzyskiwa-
nym od ras jednostronnie mięsnych. Chów bydła o dwu-
stronnej mięsno-mlecznej i mleczno-mięsnej użytkowości 
niejako automatycznie  zabezpiecza przed wyniszczającą 
żywotność bydła predyspozycją do wytwarzania zarówno 
mleka, jak i mięsa na poziomie rekordowym dla każde-

Rozdroża chowu bydłaRozdroża chowu bydła
Wyartykułowanie dylematów, przed jakimi stanęła produkcja bydlęca 
w Polsce, stało się koniecznością. Dowodzą tego liczby obrazujące zmiany 
ilościowe, jakie zaszły w chowie i w hodowli tych zwierząt w drugiej poło-
wie minionego stulecia, a zwłaszcza w jego ostatnich dwuch dekadach. 



go kierunku. Rekordy wydajności mleka lub przyrostów 
masy ciała u ras �wyspecjalizowanych� w jednokierunko-
wym użytkowaniu osiąga się przy użyciu specyÞ cznych 
�suplementów� paszowych.

Organizacja prac hodowlanych, których fundamentem 
jest ocena użytkowości i doradztwo w zakresie organiza-
cji bazy paszowej i racjonalnego żywienia, ujawniającego 
rzeczywisty poziom potencjału wytwarzania mleka i mię-
sa daleka jest od efektywności. Uwzględniać ona powin-
na żywienie bydła paszami naturalnymi bez stosowania 
dodatków dopingujących o działaniu porównywalnym 
ze sterydami. Pod względem zasięgu takiej oceny, wśród 
krajów unijnych Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc. 
Wszelki komentarz jest tu, niestety, zbędny, poza apelem 
o docenienie wagi problemu. Przodują natomiast Czesi . 
Niemal 100 proc. pogłowia jest u nich objęte monitorin-
giem użytkowości i doradztwem żywieniowym. U nas 
około 25 proc...

Jeżeli prawdziwe jest porównanie rywalizacji plemni-
ków dążących ku czekającej na zapłodnienie komórce ja-
jowej � do lotu godowego pszczół, to witalność plemnika 
zapładniającego maleje proporcjonalnie do stopnia roz-
cieńczenia ejakulatu przy jego porcjowaniu. A to chyba 
bezdyskusyjne. Dlaczego jednak przemilczane są skutki 
takiego poprawiania natury? Utrata odporności, obniżka 
żywotności, anomalie rozwojowe, trudności z rozmnaża-
niem, zamieranie płodów, śmiertelność noworodków itp. 
itd� A jakie są relacje tych �skutków� ze zdrowiem ludzi 
spożywających mleko i mięso bydlęce? To tylko niektóre 
z symptomów rozdroża, na jakim znalazło się zagospoda-
rowanie organizmów żywych dla potrzeb zwiększającego 
się zaludnienia naszej planety. Wracając do problemów 
polskiej produkcji bydlęcej � jakie decyzje można by pod-
jąć bez obawy o wątpliwą celowość kosztów?
� Uznanie za imperatyw popieranie ras bydła o dwustron-

nej użytkowości. Wydaje się możliwe pokrywanie kosz-
tów inseminowania bydła nasieniem buhajów takich 
ras, także ze środków pozarządowych.

� Określenie górnej granicy wydajności krów, np. rela-
cją suchej masy mleka uzyskanego w pierwszych 305 
dniach laktacji, do masy ciała krowy. Przekroczenie tej 
granicy wykluczałoby wykup mleka z przeznaczeniem 
na spożycie przez ludzi.

� Radykalne usprawnienie doradztwa � rolniczej oświaty 
pozaszkolnej. Przygotowanie kadry doradczej systemem 
szkoleń, uniÞ kujących poziom wiedzy, potwierdzanej 
świadectwami uprawniającymi do zatrudniania na sta-
nowiskach doradców � odpowiednio opłacanych.
Każdą z tych propozycji  można niepodważalnie uzasad-

nić. Jednakże conditio sine qua non stanowi niedopusz-
czanie do uznawania maksymalizacji zysku za atrybut 
rozwoju rolnictwa, co tożsame jest ze stawianiem zysku 
przed jakością żywności, przed jej walorami decydujący-
mi o zdrowiu ludzi.

mgr inż. Jerzy Ostoja-Solecki

Zainteresowani chowem i hodowlą dwustronnie przydatne-
go �strakatego� bydła czeskiego, kontaktować mogą się bez-
pośrednio ze związkiem użytkowników tej rasy: 
Svaz hovatelů českého strakatého skotu, Dr Ing. Josef Kučera
e-mail: kucera@cestr.cz, e-mail: svaz@cest.cz, www.cestr.cz
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POMIAR TEMPERATURY ZIARNA
Temperatura ziarna w silosie jest jednym z najważniej-

szych parametrów mówiących o jego kondycji. Wzrost 
temperatury świadczy o znacznej intensywności procesów 
biologicznych spowodowanych zazwyczaj zbyt dużą wil-
gotnością ziarna. Pomiaru temperatury należy dokonywać 
za pomocą termometru elektronicznego STW-100 produk-
cji BIN (rysunek) wraz z wielopunktową sondą do pomiaru 
w całej objętości silosa. Termometr STW-100 zbudowany 
jest z dwóch podstawowych zespołów: czytnika tempera-
tury i sondy pomiarowej. Niezależnie od rodzaju i ilości 
sond pomiarowych, do ich obsługi zawsze wystarczy jeden 
czytnik. Czytnik to urządzenie posiadające wyświetlacz, 
na którym użytkownik odczytuje wartość temperatury na 
poszczególnych czujnikach. Sonda zbudowana jest z czuj-
ników temperatury rozmieszczonych na jej długości co 1m. 
Wszystkie czujniki są połączone za pomocą przewodu elek-
trycznego, który jest wyprowadzony poza silos i zakończo-
ny wtyczką przyłączeniową służącą do podłączenia czyt-
nika.   

MAGAZYNOWANIE ZIARNA  
Ziarno zgromadzone w silosie można poddawać długo-

okresowemu przechowaniu bez utraty jakości pod warun-
kiem przestrzegania następujących zasad:
� ziarno nie może być zanieczyszczone
� powinno mieć właściwą wilgotność 
� użytkownik powinien regularnie kontrolować tempera-

turę składowanego ziarna
� w przypadku porażenia ziarna szkodnikami należy prze-

prowadzić zabiegi fumigacyjne
� zawsze pamiętać o zabezpieczeniu silosu przed przedo-

stawaniem się do niego wody opadowej
� w przypadku zawilgocenia ziarna natychmiast usunąć je 

z silosu i poddać suszeniu.

Ziarno magazynowane w silosie należy kontrolować 
przynajmniej raz w tygodniu.

AKTYWNA WENTYLACJA
Silosy typu KONSIL60 mogą być wyposażone w system 

aktywnej wentylacji, umożliwiający przepływ powietrza 
przez zgromadzone w silosie ziarno. Podstawowym ele-
mentem tego systemu są cztery perforowane kanały na-
powietrzające, zamontowane wewnątrz silosu, w jego le-
jowym dnie. Kanały napowietrzające wyposażono w króć-
ce umożliwiające ich połączenie za pomocą przewodów 
elastycznych. Do jednego z króćców, poprzez przewód 
elastyczny z przyłączem, można zamontować wentylator. 
Zastosowanie wentylatora umożliwia wymuszenie prze-
pływu dużych ilości powietrza przez perforowane kanały 
i zgromadzony w silosie materiał.  

Uwaga! Niezastosowanie się do zasad przechowania 
ziarna może doprowadzić do znacznego pogorszenia jego 
jakości lub zniszczenia całej zawartości silosu. Następ-
stwem tego może być wiele sytuacji mających wpływ na 
bezpieczeństwo silosu i jego obsługi.

Największym zagrożeniem jest tzw. zbrylenie ziarna. Sy-
tuacja taka może skutkować:
� całkowitym uniemożliwieniem rozładunku silosu
� zniszczeniem silosu na skutek �tąpnięcia� zbrylonej masy 

po częściowym opróżnieniu silosu
� powstaniem pustych jam wewnątrz masy ziarna w czasie 

opróżniania.
Ziarno zbóż, kukurydzy oraz nasiona roślin oleistych 

są składowane w silosach prawie zawsze z pewną za-
wartością zanieczyszczeń, szkodników oraz mikroor-
ganizmów, przez co stanowią bardzo trudny materiał 
do przechowywania. Ich parametry Þ zyczne i biolo-
giczne mogą się zmieniać w dość szerokim zakresie 
i w różnych okresach przechowywania. Podstawowe pa-

Silosy lejowe

Niezależnie od sposobu pomiaru, w przypadku stwierdze-
nia zbyt wysokiej temperatury ziarna, należy niezwłocznie 
przystąpić do jej obniżenia do bezpiecznej wartości.

sonda pomiarowa

kanał 
napowietrzający

króciec kanału
przewód elastyczny

wentylator

silos lejowy
typu KONSIL 60

miejsca podwyższonej
temperatury ziarna

czytnik temperatury

obsługa
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rametry decydujące o stanie materiału przechowywanego, 
a także stosunkowo proste do kontroli w warunkach ma-
gazynowania to temperatura składowanego materiału oraz 
jego wilgotność. Temperatura i wilgotność mają decydujący 
wpływ na długość okresu, przez jaki można przechowywać 
(bezpiecznie) ziarno czy nasiona, co przedstawiają wykres 
i tabela. 

Silosy typu KONSIL 60 nie mają ograniczeń konstruk-
cyjnych co do temperatury i wilgotności materiałów 
w nich składowanych w określonych zakresach. Nale-
ży jednak rygorystycznie przestrzegać dopuszczalnych 
okresów bezpiecznego przechowywania, ze względu 
na możliwość pogorszenia jakości materiału, co może 
prowadzić do tzw. zbrylenia ziarna, nasion, a w konse-
kwencji do uniemożliwienia rozładunku lub załadunku 
silosu, powstawania wolnych przestrzeni w materiale 
itp. Następstwem zbrylenia lub powstania przestrzeni 
wolnych, tzw. jam, w materiale składowanym może być 
całkowita deformacja silosu równoznaczna z jego nieod-
wracalnym uszkodzeniem i dyskwaliÞ kująca obiekt do 
dalszej pracy.

Dla przykładu: na podstawie wykresu widać, że ziarno 
zbóż o temperaturze 5º C i wilgotności ok. 14 proc. można 

bezpiecznie przechowywać ok. 2,5 roku natomiast  ziarno 
zbóż o temperaturze 15º C  i  wilgotności ok. 16 proc. już 
tylko ok. 3 miesiące.

Niemniej ważne niż doprowadzenie materiału składo-
wanego do odpowiedniej temperatury i wilgotności, jest 
utrzymanie tych parametrów podczas całego okresu prze-
chowywania. Jeżeli temperatura lub wilgotność wzrosną, 
to należy:
� odpowiednio skrócić okres przechowywania
� jeżeli istnieją możliwości techniczne, użyć urządzeń roz-

ładowczo-załadowczych do tzw. przesypywania ziarna 
w obiegu zamkniętym, czyli prowadzić rozładunek silo-
su bezpośrednio do jego urządzeń załadowczych (jedno-
czesny rozładunek i załadunek tego samego silosu)

� rozładować silos i wysuszyć ziarno za pomocą suszarni 
do pracy ciągłej, porcjowej itp.
Powyższe przykłady to najczęściej stosowane sposoby 

doprowadzenia materiału składowanego do odpowiednich 
parametrów przechowywania.

Ziarno magazynowane w silosie należy okresowo kon-
trolować poprzez pobranie próbek i poddanie ich badaniu 
wilgotności. W razie konieczności i możliwości należy ba-
dać również inne parametry istotne ze względu na warunki 
przechowywania w silosie. Częstotliwość pobierania pró-
bek należy uzależnić od kondycji przechowywanego ma-
teriału. Obok wilgotności, istotnym parametrem jest tem-
peratura ziarna � pomiaru można dokonać np.za pomocą 
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Wojciech Kaszubski � właściciel Þ rmy Konsil (z lewej) z rolnikie-
m-inwestorem Mirosławem Zielińskim z Sędziwoja k. Wrześni 
pod montowanym silosem Konsil100/8 � 153 tony. Zainstalowa-
ny też będzie przenośnik ślimakowy o wysokości 15 metrów do 
załadunku i rozładunku silosa

Czas bezpiecznego przechowywania ziarna zbóż ze względu na 
widoczny rozwój pleśni (nazywany też dopuszczalnym czasem 
przechowywania). Czas ten jest silnie uzależniony od wilgotno-
ści i temperatury ziarna [za �Dobrze Przechowywane  Zboże� 
A. Rynieckiego i P. Szymańskiego].

Bezpieczna wilgotność ziarna dla warunków Polski                    

Rodzaj ziarna i czas przechowywania Bezpieczna [proc.]
wilgotność ziarna 

Pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień 
i owies:
przechowywanie do 6 miesięcy
przechowywanie ponad 6 miesięcy

14
13

Rzepak:
przechowywanie do 6 miesięcy
przechowywanie ponad 6 miesięcy

8
7

Kukurydza:
paszowa, zużyta do wiosny
przechowywanie 6�12 miesięcy
przechowywanie ponad 12 miesięcy

15,5
14
13

Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnicwa KONSIL
89-121 Ślesin k. Nakła, ul. Nakielska 10
tel. 52 385 78 59, 52 385 71 56
www. konsil.pl e-mail: konsil@interia.pl
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Najbardziej zaawansowaną owijarką jest sterowany au-
tomatycznie model Z593-0E z załadunkiem przednim. Co 
ciekawe, pełen cykl załadunku, owinięcia folią o szero-
kości 750 mm oraz wyładunku trwa mniej niż 2 minu-
ty. Model Z593-0E został wyposażony w czytelny i łatwy 
w obsłudze panel sterowania z elektronicznym wyświe-
tlaczem. Dzięki niemu operator może dowiedzieć się o ak-
tualnie wykonywanych operacjach.

Owijarką można sterować zarówno w trybie automa-
tycznym, półautomatycznym oraz manualnym. Sterowa-
nie komputerowe oraz zastosowanie czujników elektro-
indukcyjnych zabezpiecza poszczególne człony robocze 
maszyny przed wzajemną kolizją i uszkodzeniem w trak-
cie pracy. W omawianym modelu owijarki zastosowano 
dedykowany blok hydrauliczny, sterowany poprzez elek-
trozawory. 

Inżynierowie z Metal-Fachu przykładają szczególną 
wagę do niezawodności konstruowanych urządzeń. Stąd 
zastosowanie w owijarce wbudowanego Þ ltra oleju hy-
draulicznego, który znacznie zwiększa żywotność układu 
hydrauliki ciągnika oraz samej maszyny.

Kolejne dwa modele znajdujące się w ofercie Metal-Fa-
chu to owijarki samozaładowcze, w zależności od wersji 

� z załadunkiem tylnym lub bocznym, sterowane przy 
pomocy dźwigni. Mowa o wersjach Z237 i Z577. Urzą-
dzenia, poza kilkoma charakterystycznymi rozwiąza-
niami, posiadają jednocześnie kilka wspólnych cech. 
W obu wersjach zastosowano trzysekcyjny rozdzielacz 
hydrauliczny, poprzez który odbywa się sterowanie po-
szczególnymi członami roboczymi maszyny. Konstruk-
torzy zastosowali w nich również hydraulicznie urucha-
mianą, sprzężoną z silnikiem, blokadę stołu roboczego, 
która pozwala na bezpieczny wyładunek beli z zabezpie-
czonym przed samoistnym obrotem stołem roboczym. 

Załadunek oraz wyładunek beli przy użyciu owijarki 
Z237 odbywa się z tyłu urządzenia, poprzez wychylenie 
ramy, na której znajduje się stół obrotowy wraz z rozwar-
ciem ramienia chwytaka. Takie rozwiązanie pozwala na 
delikatny załadunek oraz wyładunek bez ryzyka uszko-
dzenia folii.

Opcjonalnie owijarka może być wyposażona w zaczep 
na TUZ ciągnika i obrotowe kółka podporowe. Zamoco-
wanie owijarki na przednim lub tylnym TUZ-ie ciągnika 
znacznie poprawia jej manewrowość w trudnodostęp-
nych obszarach oraz ułatwia dojeżdżanie do bel.

Najważniejsza jest niezawodność
Owijarki znacznie ułatwiają wykonywanie pracy, 
usprawniają ją, czyniąc przy tym bardziej efektywną. 
W ofercie sokólskiego producenta maszyn rolniczych, Þ rmy 
Metal-Fach, znajdują się cztery modele urządzeń tego typu.

Z577

Z593 Z562

Z237
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Niewielkie gabaryty oraz sposób załadunku i wyładun-
ku pozwalają na wydajne wykorzystanie owijarki na nie-
wielkich areałach oraz na terenach, gdzie jest utrudniony 
dojazd do bel.

Owijarkę Z577 samozaładowczą wyróżnia załadunek 
boczny, który odbywa się przy pomocy ramienia załadow-
czego umieszczonego z boku maszyny. Cała czynność ma 
miejsce w poprzek linii pracy prasy belującej. Z kolei wy-
ładunek owiniętej już folią beli polega na wychyleniu ramy 
ze stołem roboczym, z którego bela jest staczana na ziemię.

W ofercie pras Metal-Fachu znajdują modele z rotorem 
(Z562) lub z rotorem i nożami oraz modele pras zmienno-
komorowych Z589/2 i Z589/3. Zastosowanie rotora w pra-
sie Z562, dodatkowo podwyższa zdolność transportowa-
nia materiału do komory zwijania i zwiększa wydajność 
maszyny. Dzięki zamontowaniu 180-centymetrowego 
podbieracza, konstruktorom udało się zwiększyć wydaj-
ność zbioru materiału, a dodatkowo wykorzystanie ob-
wiązywacza siatką, pozwoliło podnieść wydajność zbioru 
aż o 30 proc. Bazująca na innowacyjnych rozwiązaniach 
technologicznych poprzedniego modelu, prasa Z562 jako 
pierwsza w kraju została wyposażona również w aplikator 
do zakiszania pasz w trakcie zbioru. Nowoczesna blokada 
mechaniczna tylnej klapy w przeciwieństwie do stosowa-
nych powszechnie rozwiązań hydraulicznych, odciąża 
hydraulikę ciągnika, wpływając przy tym na zwiększenie 
wydajności maszyny i zmniejszenie zużycia paliwa.   

Wyposażenie pras w noże tnące, usprawnia proces 
przygotowania pasz w belach poprzez zwiększenie 
stopnia zagęszczenia materiału, który przed prasowa-
niem zostaje odpowiednio pocięty. Pasza przygotowana 
przy użyciu prasy wyposażonej w noże jest lepiej przy-
swajalna przez zwierzęta, lepiej też z takim materiałem 
radzą sobie wozy paszowe. Noże tnące są zabezpie-
czone przed uszkodzeniem specjalnymi sprężynami.
Wśród propozycji Metal-Fachu w zakresie pras znajdu-
ją się również modele zmiennokomorowe: Z589/2 oraz 
Z589/3. Pierwsze z urządzeń występuje w zestawie z ro-
torem i tnącymi na głębokość 77 centymetrów nożami, 
drugie zaś jest doposażone w podajnik widłowy. 

Oba posiadają możliwość wyboru zwijania bel o dużym 
zagęszczeniu od samego początku zwijania (twardy rdzeń) 
oraz bel z rdzeniem o mniejszej gęstości, a warstwę ze-
wnętrzną o większym zagęszczeniu (jak w prasach stało-
komorowych). To najważniejszy element wyróżniający te 
produkty Metal-Fachu na tle podobnych wyrobów innych 
producentów maszyn rolniczych dostępnych na rynku.

(MF)

Atrakcyjne 
Þ nansowanie...

Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o., jeden z czołowych 
producentów ciągników rolniczych w Polsce,  rozpoczął 
od kwietnia 2014 r. współpracę z czołową Þ rmą w ob-
szarze Þ nansowania rolnictwa � De Lage Landen Leasing 
Polska S.A., tworząc program Þ nansowania fabrycznego 
Farmtrac Financial Services. Jest to program oferujący 
innowacyjne, kompleksowe rozwiązania Þ nansowe oraz 
świadczący obsługę klientów Farmtrac na najwyższym 
poziomie. 

 Program Þ nansowania fabrycznego Farmtrac Financial 
Services skierowany jest do wszelkich podmiotów prowa-
dzących działalność w sektorze rolnym, zarówno gospo-
darstw rodzinnych, jak i Þ rm.

 Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. prowadzi działal-
ność w Polsce od 2000 roku, ciągniki Farmtrac dały się po-
znać polskim rolnikom jako solidne, ekonomiczne i nie-
zawodne, ich konstrukcja oparta jest na światowych roz-
wiązaniach takich marek jak Carraro, ZF, Perkins, Mita,  
Bosch. Znaczący udział w produkcji ciągników ma koope-
racja polska. Wyrazem uznania dla ciągników Farmtrac są 
liczne, prestiżowe wyróżnienia dla poszczególnych mo-
deli z oferty: tytuł Maszyna Rolnicza Roku dla sztandaro-
wego modelu Farmtrac 675DT,  Złoty Medal na Agrotech 
w Kielcach i wiele innych. Farmtrac jest największym do-
stawcą ciągników na rynek polski spośród marek krajo-
wych, od wielu lat plasuje się również w ścisłej czołówce 
w klasyÞ kacji ogólnej.

 De Lage Landen wchodzi w skład Grupy Rabobank � 
jednego z najbardziej wiarygodnych i najsilniejszych ban-
ków na Świecie. De Lage Landen prowadzi działalność 
Þ nansową w  36 krajach � w Polsce od 1996 roku, będąc 
jedną z pierwszych Þ rm leasingowych oferujących pro-
dukty Þ nansowe dla sektora rolniczego w Polsce. (F)

Z560
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Nowo narodzone prosięta są nie-
zwykle wrażliwe i bardzo ła-

two popadają w stany zapalne jelit. 
Doprowadzają one do uszkodzenia 
kosmków jelitowych, a tym samym 
zaburzeń wchłaniania i trawienia, 
słabszych przyrostów i gorszych osią-
gnięć hodowlanych. Pierwsza zasada 
to jak najszybciej umożliwić malu-
chom dostęp do sutka, aby mogły 
napić się drogocennej siary. Po kilku 
godzinach od porodu przeciwciała 
zawarte w siarze już nie będą swo-
bodnie wchłaniane, a traktowane jak 
zwykłe białko pokarmowe. Słabsze 
prosięta warto dokarmiać i dostawiać  
do najbardziej mlecznych sutków. 

Zapewnienie odpowiedniej tempe-
ratury jest niezbędnie do prawidło-
wego rozwoju maluchów. Prosięta 
powinny zostać  przy matce jak naj-
dłużej, bowiem bytowanie we wspól-
nym kojcu wpływa pozytywnie na 
ich rozwój. Uznaje się że momenty 
krytyczne, w których zapadalność  na 
biegunki jest największa, to pierwsze 
dni po porodzie, okres 3. tygodnia 
i okolica okołoodsadzeniowa. 

Poza zakażeniami  bakteryjnymi 
i wirusowymi, czynnikiem  sprzy-
jającym chorobom są złe warunki 

zoohigieniczne � wysoka wilgotność, 
niska temperatura, zanieczyszczona 
ściółka, niesprzątane odchody mat-
ki, brudne koryta, brak świeżej wody. 
Istotne są również błędy żywieniowe 
dotyczące matki. 

W okresie odsadzeniowym istot-
nym elementem jest stres związany 
z rozłąką z matką i zmiana miejsca 
bytowania. Stres jest bardzo silnym 
czynnikiem hamującym układ immu-
nologiczny. Dodatkowo nakłada się na 
to zmiana żywienia z mleka matki na 
paszę stałą. Jednym z najpowszech-
niejszych czynników zakaźnych, od-
powiedzialnych za biegunki są bakte-
rie z rodzaju E.coli. Pałeczka okrężnicy 

jest bakterią  środowiskową i wszech-
obecną. Niektóre szczepy są jednak 
wzbogacone o  Þ mbrie, czyli rzęski 
umożliwiające przyczepienie się do 
śluzówki jelita oraz mają zdolność 
wytwarzania toksyny. Te czynniki 

sprawiają, że szczepy tzw. enterotok-
syczne są śmiertelnie niebezpieczne 
dla młodych osobników. W przypad-
ku zakażenia konieczna jest antybio-
tykoterapia, stosowanie probiotyków, 
dezynfekcja oraz oddzielenie zwierząt 
chorych od zdrowych. Niestety, upad-
ki sięgają nawet 20 procent pogłowia.

lek. wet. Paulina 
Murawińska-Pogorzelska

Biegunki prosiąt

Każdego roku, kiedy przychodzi 
ocieplenie, budzi się do życia 

również bardzo niebezpieczny pa-
jęczak czyli kleszcz. Żeruje głownie 
samica, która wyszukuje sobie oÞ arę, 
wskakuje na nią i wkręca się w skó-
rę. Po ukąszeniu pozostaje w skórze 
ok. 48 godzin. W tym czasie zasysa 
ona krew, po czym �najedzona� od-
pina się do środowiska zewnętrzne-
go i składa tysiące jaj. Wiele klesz-
czy przenosi w swojej ślinie bardzo 
groźne zarazki. Są to: pierwotniak 
z rodzaju Babesia canis, bakterie 
z rodzaju Borelia oraz wirus zapale-
nia mózgu i opon mózgowych. Jed-
nak u psów i zwierząt gospodarskich 
najczęściej zdarzają się zakażenia 
pierwotniakami z rodzaju Babesia. 

Pierwotniak po wniknięciu do krwi 
zwierzęcia namnaża się, powodując 
masywny rozpad erytrocytów czyli 
krwinek czerwonych. 

W efekcie dochodzi do rozwoju 
bardzo silnej anemii. W tym czasie 
zwierzę zaczyna się czuć źle � jest oso-
wiałe, mało aktywne, nie reaguje na 
bodźce ze środowiska, traci apetyt oraz 
pojawia się u niego bardzo wysoka go-
rączka rzędu 40 st. Celsjusza. Czasami 
zwierzę porusza się  chwiejnym cho-
dem, ma biegunkę i wymiotuje na sku-
tek podrażnienia wątroby i wtórnego 
uszkodzenia nerek.W fazie zaawanso-
wanej pojawi się krwiomocz czyli za-
barwienie moczu na kolor brunatny. 

Rozpoznanie stawia się na pod-
stawie objawów klinicznych, bada-

nia klinicznego oraz badania krwi. 
Choroba jest śmiertelna jeżeli w od-
powiednim czasie nie zostanie pod-
jęte leczenie. Proces leczenia jest 
kilkuetapowy i przewiduje podanie 
leku bójczego na pierwotniaka, leków 
przeciwzapalnych, antybiotyku oraz 
płynoterapię czyli kroplówkę dożyl-
nie. Aby zapobiec wystąpieniu cho-
roby, należy zabezpieczać zwierzęta 
towarzyszące preparatami przeciw-
kleszczowymi w postaci kropelek lub 
obroży. 

Należy pamiętać, że kleszcze sta-
nowią śmiertelne zagrożenie również  
dla ludzi � głównie przenosząc bakte-
rie z rodzaju Borelia i wirusy zapale-
nia mózgu i opon mózgowych .

PMG

Kleszcz � mały, a niebezpieczny

Stres jest bardzo 
silnym czynnikiem 
hamującym 
układ 
immunologiczny
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Warto przy tym wiedzieć, że je-
śli paczka papierosów kosztuje 

10 zł, to ponad 8 zł ze sprzedaży takiej 
paczki stanowią obciążenia podat-
kowe.  Łącznie z innymi podatkami 
(PIT, CIT, VAT), w 2012 roku z bran-
ży tytoniowej pochodziło 60,4 mld zł, 
czyli około 8 proc. ogółu wpływów 
z podatków. Niestety, choć nie ma 
w tym względzie dokładnych rachun-
ków, znaczną część tych wpływów 
państwo musiało potem przeznaczyć 
na leczenie palących osób z chorób, 
których powodem było zaciąganie się 
tytoniowym dymkiem. Zmniejsza te 
wydatki tylko to, że palący papierosy 
żyją przeciętnie o około 10 lat krócej. 
Oszczędza się więc i na krótszym wy-
płacaniu im rent i emerytur.

Polska jest trzecim producentem 
tytoniu w Europie (po Włoszech 
i Bułgarii) i siódmym w świecie pro-
ducentem papierosów (po Chinach, 
Rosji, USA, Niemczech, Indonezji 
i Japonii), ale nasz stosunkowo duży 
udział w produkcji tytoniu w UE 
(13,5 proc.) jest mikroskopijny w ska-
li światowej (0,6 proc.). 

Jak to się więc dzieje, że produku-
jąc tak niewiele tytoniu (w ostatnich 
latach około 34�35 tys. ton rocznie) 

wytwarzamy tak wiele papierosów 
(około 150 mld sztuk)? Ano dlatego, 
że produkujemy je w zdecydowanej 
większości z tytoniu pochodzące-
go z importu. Krajowy tytoń pokry-
wa tylko trzecią część 
produkcji papierosów 
w Polsce. Godzi się 
również podkreślić i to, 
że umiemy te papiero-
sy produkować. Nasz 
przemysł tytoniowy 
zalicza się do najnowocześniejszych 
w świecie. 

Tytoń uprawia się w Polsce na tere-
nie 15 województw (nie ma go w woj. 
zachodnio-pomorskim), ale liczą-
ca się liczba plantatorów tej rośliny 
występuje tylko w woj.: lubelskim 
� 5,8 tys., świętokrzyskim � 1,4 tys., 
małopolskim � 1,1 tys., kujawsko-po-
morskim � 1,0 tys. i podkarpackim 
� 0,8 tys. osób. Łączna powierzchnia 
upraw tytoniu w Polsce wynosi około 
15 tys. ha, a jego coroczne zbiory oce-
nia się na około 35 tys. ton. 

Ponad połowa powierzchni uprawy 
tytoniu w Polsce (8,4 tys. ha) znajduje 
się w woj. lubelskim, skąd pochodzi 
również ponad połowa (około 20 tys. 
ton) jego krajowych zbiorów. 

Jak już zaznaczyliśmy na wstę-
pie, produkcja i eksport papierosów 
znacznie poprawiają nasz bilans han-
dlu artykułami rolno-spożywczymi. 
Od 2002 roku eksport papierosów 
z Polski wzrósł 28 razy! 

Unia Europejska, która przez wiele 
lat hołubiła plantatorów i producen-
tów tytoniu, w ostatnich latach zde-
cydowanie zmieniła front i obecnie 
stara się o zmniejszenie produkcji 
tej branży. W czasie kolejnej refor-
my Wspólnej Polityki Rolnej zniesio-
no w UE bezpośrednie wsparcie dla 
producentów tytoniu, z roku na rok 
zwiększa się obciążenie produkcji pa-
pierosów akcyzą.  

Polska, na miarę swoich możli-
wości, starała się poprawić opłacal-
ność uprawy tytoniu i korzystając 
z przyznanych nowym państwom 
członkowskim prawa, oprócz jedno-
litej płatności obszarowej stosowała 
krajowe uzupełniające płatności bez-
pośrednie. Z tego rodzaju wsparcia 
plantatorzy tytoniu mogli korzystać 
w latach 2004�2010. Ale stosowano 
je nadal, aż do 2012 roku. Wówczas 
to wprowadzono tzw. wsparcie spe-
cjalne dla producentów surowca ty-
toniowego, które ma przyczynić się 
do poprawy jakości surowca. Płat-
ność ta przysługuje jednak tylko do 
tej jego ilości, która spełnia wymogi 
jakościowe.

Obecnie Unia Europejska na wszel-
kie sposoby stara się doprowadzić do 
zmniejszenia w papierosach zawar-
tości najbardziej szkodliwych skład-
ników, za który uznano m.in. także 
mentol, znajdujący się w dużej części 
papierosów produkowanych w Pol-
sce. Dla naszego eksportu wyrobów 
tytoniowych byłaby to prawdziwa 
tragedia, która w wyniku starań na-
szych negocjatorów została, na szczę-
ście, na jakiś czas (do 2020 roku) od-
sunięta. Kiedyś przyjdzie nam jednak 
się z tym zmierzyć.

(sek)

Większość danych liczbowych pochodzi 
z raportu IRiGŻ Rynek tytoniu i wyrobów 
tytoniowych � stan i perspektywy.

Tytoń � to się opłaca?
Statystyczny mieszkaniec Polski wypala 
142 papierosy miesięcznie, czyli około 4,5 papierosa 
dziennie. Ponieważ obecnie pali mniej więcej co 
czwarty Polak (Polka), to na każdego rzeczywiście 
palącego przypada około 15 papierosów dziennie

Polska jest trzecim producentem 
tytoniu w Europie i siódmym 
w świecie producentem papierosów
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Na ogół, używając tego terminu jed-
nak mamy na myśli zboża. W prakty-
ce najczęściej podczas takich zabie-
gów zarówno rośliny chronione jak i 
zwalczane znajdują się w fazach, na 
pograniczu możliwości i sensu wy-
konania zabiegu.

Zgodnie z dotychczasowymi dany-
mi rejestracyjnymi, najpóźniej wyko-

nane zabiegi obejmują fazę początku 
rozwoju liścia ß agowego (BBCH 37). 
W tym terminie dopuszczonych jest 
zaledwie kilka substancji czynnych. 
Dominujący w tych kombinacjach 
jest ß uroksypyr zalecany pojedynczo 
i w wielu mieszaninach. Ilustruje to 
tabela 1. Analizując cały program 
wiosennego odchwaszczania zbóż 

można zwrócić uwagę, że nie wszyst-
kie formy handlowe zawierające np. 
ß uroksypyr posiadają tak rozległy 
termin stosowania. Dotyczy to także 
pozostałych substancji czynnych. 
Tego typu zalecenia wynikają z róż-
nych terminów rejestracji poszcze-
gólnych herbicydów, równocześnie 
stanowią informację o selektywno-
ści części związków mimo braku dla 
wszystkich form handlowych rozsze-
rzonej w ramach terminu rejestracji. 
Dalsza analiza jest o tyle pocieszają-
ca, że zestawem kombinacji dopusz-
czonych do tego terminu jest moż-
liwość odchwaszczania wszystkich 
zbóż ozimych. Inna uwaga, z kolei 
mniej atrakcyjna, to spostrzeżenie, że 

Tabela 1. 
Kombinacje herbicydowe zalecane do początku fazy liścia ß agowego (BBCH 37)

Kombinacje herbicydowe Substancja 
czynna Dawka l, kg/ha Zboża** Chwasty*

Aneks SX 50 SG; Rubin SX 50 SG  + Trend 90 EC
tifensulfuron + 
tribenuron

120�150 g + 0,1% p, pż, ż j + d

Calibre SX 50 SG; Pragma SX 50 SG  + Trend 90 EC 48�60 g + 0,05% p, pż, ż d

Granstar Ultra SX 50 SG; Picara SX 50 SG  + Trend 90 EC 48�60 g + 0,05% p, pż, ż d

Aloksypyr 250 EC; Saroksypyr 250 EC

ß uroksypyr

0,5�0,8 p d

Hudson 200 EC; Hurler 200 EC; Jackdaw  200 EC, Stamigan 200 EC 0,6�1,0 j, p d

Starane 250 EC 0,5�0,8  p, pż d
Fluroxane 200 EC, Galarane 200 EC;  Helm Flurox 200 EC; 
Skalar 200 EC; Wikary 200 EC 1 j, p d

Fluroxane 200 EC; Galarane 200 EC; Helm Flurox 200 EC; 
Scalar 200 EC; Wikary 200 EC + Chwastox Extra 300 EC

ß uroksypyr + 
MCPA 0,7 + 1,5 j, p d

Galarane 200 EC + Helmstar 75 WG

ß uroksypyr + 
tribenuron

0,5 + 0,015 j, p d
Fluroxane 200 EC; Galarane 200 EC; Helm Flurox 200 EC; 
Scalar 200 EC; Wikary 200 EC + Helm Tribi 75 WG 0,5 + 0,015 j, p d

Fluroxane 200 EC; Scalar 200 EC + Ranga 75 WG 0,5 + 0,015 j, p d

Wikary 200 EC + Pleban 75 WG 0,5 + 0,015 j, p d

Starane 250 EC + Granstar 75 WG 0,3 l + 15 g p, pż d

Granstar Strong dwupak/6ha p d

Starane Super 101 SE ß uroksypyr + 
ß orasulam 1,0�1,5 j, p, pż, ż d

Axial 100 EC + Adigor 440 EC pinoksaden 0,3�0,6 + 0,9�1,8 p j

Axial 100 EC + Adigor 440 EC pinoksaden 0,3�0,45 + 0,9�1,35 j j

Tabela 2. 
Kombinacje herbicydowe zalecane do końca fazy strzelania w źdźbło, czyli do całkowicie rozwiniętego liścia 
ß agowego (BBCH 39)

Kombinacje herbicydowe Substancja 
czynna Dawka l, kg/ha Zboża* Chwasty**

Biathlon 4 D + Dash HC ß orasulam + 
tritosulfuron 0,04�0,07 + 1 p, pż d

Nautius WG tifensulfuron + 
tribenuron 0,08�0,1 p, pż, ż d

* j-jęczmień; p-pszenica; pż-pszenżyto; ż-żyto; ** j-jednoliscienne, d-dwuliścienne

Późne odchwaszczanie zbóż
Późne zabiegi w zbożach ozimych nie są ter-
minem jednoznacznym. Określenie to może 
oznaczać zarówno zwalczanie chwastów 
w zaawansowanych fazach rozwojowych jak 
i wykonywanie zabiegów w ostatnich fazach 
selektywności zbóż na stosowane herbicydy.
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zdecydowana większość herbicydów 
służy tylko do zwalczania chwastów 
dwuliściennych. Jedyną kombinacją 
uniwersalną jest zastosowanie her-
bicydów Aneks SX 50 SG bądź Ru-
bin SX 50 SG (łącznie z adiuwantem 
Trend 90 EC), które oprócz gatunków 
dwuliściennych zwalczają także mio-
tłę zbożową. Wyjątkiem wśród zale-
canych herbicydów jest Axial 100 
EC. Ten preparat z kolei przeznaczo-
ny jest do zwalczania jedynie gatun-
ków jednoliściennych (miotła, owies, 
wyczyniec). Należy go koniecznie 
stosować łącznie z adiuwantem Adi-
gor 440 EC zawsze w proporcji 1:3 
(jedna część preparatu + trzy części 
adiuwanta).

Okazuje się, że selektywność zbóż 
nie kończy się na fazie początku roz-
woju liścia ß agowego (BBCH 37). 
Ostatnie badania, potwierdzone naj-
nowszymi rejestracjami, wykazują, 
że istnieją możliwości stosowania 
herbicydów jeszcze później, tzn w fa-
zie do końca strzelania w źdźbło czy-
li do pełni rozwoju liścia ß agowego 
(BBCH 39). Te, na razie skromne, 
zalecenia ilustruje tabela 2. Cieka-
wostką tych zaleceń jest fakt, że mie-
szanina tifensulfuronu i tribenuronu, 
zalecana do tej pory do fazy początku 
liścia ß agowego, według nowszych 
badań może być stosowana do jego 
całkowitego rozwinięcia.

Wracając do wrażliwości chwastów 
w starszych fazach rozwojowych, na-
leży stwierdzić, że najmniej kłopotu 
jest z niszczeniem przytulii czepnej. 
Na ß uroksypyr jest ona wrażliwa 
w każdej fazie rozwojowej. Warto 
także zwrócić uwagę na ß orasulam. 
Z założenia skutecznie i stosunkowo 
szybko zwalcza on chwasty do fazy 
6 liści właściwych. Jednak jego sku-
teczność obejmuje także zwalczanie 
chwastów w starszych fazach rozwo-
jowych. Proces ich ginięcia jest wte-
dy spowolniony i może trwać trzy, 
a nawet cztery tygodnie. Często za-
lecany w terminie tribenuron metylu 
najlepiej zwalcza chwasty w fazie 2 
do 4 liści Oznacza to, że może być 
wykorzystany do zwalczania mło-
dych chwastów w zaawansowanych 
rozwojowo  zbożach lub jako środek 
wspierający działanie innych sub-
stancji czynnych w celu zwalczania 
starszych chwastów.

Adam Paradowski
IOR-PIB Poznań

Pierwsze nasiona kukurydzy za-
prawione Aliosem to wybrane od-
miany Hodowli Roślin Smolice. 
Alios 300 FS jest grzybobójczą za-
prawą w postaci koncentratu zawie-
sinowego o działaniu systemicznym, 
przeznaczony do zaprawiania ziarna 
siewnego kukurydzy. Zaprawa redu-
kuje rozwój takich chorób jak zgorzel 
siewek i głownia guzowata. Spośród 
zapraw dostępnych na rynku, wyróż-
nia się ograniczaniem głowni pylącej 
kukurydzy. Preparat oparty jest na 
tritikonazolu � substancji aktywnej 
z grupy triazoli.

� Podjęliśmy decy-
zję o wprowadzeniu 
do oferty kolejnej 
zaprawy, by móc 
proponować rolni-
kom jeszcze większy 
wybór � już nie tyl-
ko samych odmian, 

ale również zapraw 
nasiennych. Uzupeł-

nienie oferty stanowi Mesurol o dzia-
łaniu odstraszającym ptaki i owado-
bójczym oraz ograniczający wczesne 
uszkodzenia przez ploniarkę zbożów-
kę � mówi Władysław Poślednik, pre-

zes Zarządu HR Smolice. � Zaprawa 
Alios jest już trzecią zaprawą, z któ-
rą można zakupić nasiona marki HR 
Smolice. Co prawda nie każda od-
miana jest dostępna z każdą zaprawą, 
ale wybór odmian i zapraw jest dość 
spory. Rolnicy mają w czym wybierać 
i bardzo to sobie cenią � dodaje.

Zdaniem Marcina 
Chojeckiego, ma-
nagera ds. rozwo-
ju produktu Þ rmy 
BASF, zaprawa Alios 
300 FS dzięki swej 
formulacji zapew-
nia równomierne 

pokrycie i zabarwie-
nie nasion. Wyniki 

doświadczeń i obserwacje pokazują 
najwyższą skuteczność wśród obec-
nych na rynku zapraw do kukurydzy. 
Zaprawa ta, oprócz zgorzeli siewek 
i głowni guzowatej kukurydzy zwal-
cza również głownię pylącą kuku-
rydzy, co przy wzrastającym areale 
uprawy kukurydzy w kraju, pozwoli 
od samego początku lepiej zadbać 
o zdrowe rośliny, w pełni wykorzy-
stując potencjał odmian zaprawio-
nych zaprawą Alios 300 FS.

Kukurydza 
z nową zaprawą

Marcin 
Chojecki

Władysław 
Poślednik

Od bieżącego sezonu w sprzedaży jest do-
stępny materiał siewny, zaprawiony nową za-
prawą do kukurydzy Þ rmy BASF, pod nazwą 
handlową Alios 300 FS. 



Był prekursorem zastąpienia trój-
polówki płodozmianem, zaczął 

siać wzbogacającą glebę w azot ko-
niczynę, zastosował do orki żelazny 
pług i jako pierwszy rozpoczął wpro-
wadzanie zadrzewień śródpolnych. 
Czym one są?

Zadrzewienia śródpolne to ele-
ment krajobrazu rolniczego, tworzo-
ny i kształtowany przez człowieka, 
najczęściej w postaci pasów, rzędów 
i kęp. Można w nim wyróżnić wyraź-
ne warstwy roślinności. Istniejące po 
dziś dzień zadrzewienia wprowadzo-
ne przez gen. Chłapowskiego, składa-
ją się co najmniej z trzech linii drzew 
i krzewów. Typ i rodzaje zadrzewień 
uwarunkowane są rzeźbą terenu, 
żyznością i wilgotnością gleb itp. 
Wszystkie one pełnią ogromną, często 
niedocenianą, rolę w ekosystemie łąk 
i pól. Niestety, zadrzewienia stają się 
w krajobrazie rolniczym elementem 
zanikającym. A szkoda. Na zakłada-
niu zadrzewień możemy bowiem wie-
le zyskać.

Rola wiatrochronna. Na otwartych, 
płaskich terenach prędkość wiatru 
może być zredukowana o 30�50 proc., 
zależnie od wysokości i szerokości 
pasa zadrzewienia oraz występują-
cych w nim gatunków. Zapobiega to 
(lub znacznie ogranicza) wylęganiu 
zbóż oraz strącaniu owoców i liści, 
daje schronienie przed wiatrem pasą-

cym się zwierzętom. W obecnych cza-
sach, gdy znaczna część kraju stepo-
wieje z powodu mniejszych opadów 
atmosferycznych i stałego obniżania 
się poziomu wód gruntowych, ero-
zja wietrzna zaczyna stanowić coraz 
większy problem, zwłaszcza na gle-
bach lekkich. 

Rola antyerozyjna i magazynowa 
wody. Funkcja ta jest jedną z najważ-
niejszych na terenach pagórkowatych 
i podgórskich. Erozja wodna ma miej-
sce już przy 5 proc. spadku terenu. 
Pas zadrzewień założony w poprzek 
stoku w miejscu o największym na-
chyleniu, a tym samym najtrudniej-
szym w uprawie, zatrzymuje zarówno 
spływ powierzchniowy wody jak i ca-
łych mas gleby.  

Rola ekologiczna. Zadrzewienia są 
miejscem życia wielu drobnych zwie-
rząt, które pełnią ogromną rolę w eko-
systemie. Spośród owadów, płazów, 
gadów, ptaków i ssaków zdecydowaną 
większość stanowią zwierzęta będące 
sprzymierzeńcami rolnika, ponieważ 
ich bazę pokarmową stanowią organi-
zmy, które w gospodarce rolnej uznane 
są za szkodliwe. Wszystkie one w spo-
sób naturalny podnoszą bioodporność 
upraw, głównie na owady i gryzonie. 

Rola produkcyjna. Zadrzewienia 
śródpolne dostarczają bezpośrednich 
korzyści już w kilkanaście lat po za-
łożeniu. Należą do nich zioła, jagody, 

grzyby, owoce, no i oczywiście drew-
no: opałowe i użytkowe. Według sza-
cunkowych danych, roczny przyrost 
masy drzewnej na 1 ha wynosi ok. 
7 m3 co równoważy koszt wyłączenia 
1 ha z produkcji rolnej i przeznacze-
nia go na założenie zadrzewień.

Rola krajobrazowa i rekreacyjna. 
W dobie rozwijającej się agrotury-
styki, nie do pomyślenia jest spacer 
na terenach pozbawionych drzew 
i krzewów. Monotonia pól nie dla 
wszystkich stanowi widok przyjem-
ny i ciekawy. Pamiętać należy, że 
zadrzewienia chronią również przed 
hałasem. 

W zależności od rodzaju zadrzewie-
nia i ogólnego celu, jaki ma ono speł-
niać ustala się, czy będzie to nasadze-
nie pasowe czy grupowe, określa się  
lokalizację w terenie, dobiera gatunki 
drzew i krzewów, sposób ich zmie-
szania oraz rozmieszczenie w terenie. 
W doborze gatunków trzeba uwzględ-
nić m.in. zdolność do hamowania 
prędkości wiatru. Dla przykładu, 
drzewa o gałęziach wiotkich czynią 
to skuteczniej niż o gałęziach sztyw-
nych, zimą skuteczniejsze są drzewa 
iglaste niż liściaste. 

Gatunki przeznaczone do nasadzeń 
należy dobierać uwzględniając m.in. 
produkcję masy drzewnej, a także 
owoców oraz nektaru � i to możliwie 
przez cały sezon wegetacyjny. Zapew-
nienie miejsc lęgowych dla ptaków 
i owadów pożytecznych również po-
winno być brane pod uwagę. 

Gen. Chłapowski z pewnością nie 
zdawał sobie sprawy z wielorakich 
korzyści wynikających z zakładania 
zadrzewień śródpolnych. Ale jego 
prekursorskie idee kształtowania kra-
jobrazu wiejskiego nic nie straciły na 
znaczeniu.

Sławomi Rajnik

Zanikający element pól
Generał Dezydery Chłapowski, ziemianin z po-
chodzenia, po ukończeniu akademii wojskowej 
odbył u boku Napoleona kampanię hiszpańską, 
austriacką, moskiewską i saską. Bystry obserwa-
tor o analitycznym umyśle, przyrodnik z zami-
łowania, szybko dostrzegł różnicę między gospo-
darką rolną Wielkopolski, a Europy Zachodniej.
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Jak co roku AgroLiga miała dwie odsłony. Najpierw w mi-
nisterstwie rolnictwa jej laureaci otrzymali listy gratulacyj-
ne od ministra Marka Sawickiego, honorowego patrona 
konkursu. Część z nich wyróżniono odznaką �Zasłużony 
dla Rolnictwa�. Następnie laureatów podjął Prezydent RP 
Bronisław Komorowski. Gratulował wysokich osiągnięć go-

spodarczych. Wszyscy laureaci szczebla krajowego otrzy-
mali też puchary i dyplomy.  W kategorii rolników indy-
widualnych mistrzem krajowym AgroLigi zostali Monika 
i Tomasz Bankiewiczowie z Komorowa, woj. mazowieckie. 
Wśród Þ rm tryumfowały "Mazurskie Miody" Tomasza Pia-
seckiego z Tomaszkowa, woj. warmińsko-mazurskie. (Z)

List gratulacyjny z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego otrzymuje Bogdan Piasecki, właściciel �Mazurskich Mio-
dów�, Þ rmy o wieloletniej tradycji pszczelarskiej (rok założenia 
1964), zajmującej się obrotem miodu i produktów pochodze-
nia pszczelego. Firma znana jest w kraju z wytwarzanych od 
2007 r.  miodów pitnych niesyconych oraz alkoholi �mocnych� 
z miodem, opartych na tradycyjnych recepturach. Jej wyro-
by wielokrotnie zdobywały prestiżowe nagrody i są dostępne 
w lokalnych sieciach handlowych i sklepach specjalistycznych 
w całej Polsce. Firma spełnia wszelkie wymogi UE związane 
z produkcją żywności � HACCP.  Jako pierwsza z branży w Pol-
sce uzyskała w 2012 r. prawo do posługiwania się certyÞ katem 
jakości. Od 2006 r. jest członkiem Europejskiej Sieci Dziedzic-
twa Kulinarnego.

Monika i Tomasz Bankiewiczowie prowadzą w Komorowie 36-hek-
tarowe gospodarstwo sadownicze, w którym blisko 24 ha zajmują 
owocujące jabłonie. Na pozostałym areale znajdują się: szkółki, lasy 
oraz ziemia do rekultywacji pod sad. Nawożenie i ochrona jabłoni 
prowadzona jest zgodnie z Programem Integrowanej Produkcji, co 
gwarantuje wysoką jakość i zdrowe owoce. Jabłka deserowe z ich 
sadu w 90 proc. są  sprzedawane na eksport. W gospodarstwie wy-
twarza się sok jabłkowy pod marką �Smaczek z Doliny Radomki�, 
do którego owoce pozyskiwane są z własnego oraz z okolicznych 
sadów. Państwo Bankiewiczowie posiadają CertyÞ kat IP, GLOBAL-
GAP i wdrożyli system HACCP. Zostali też uhonorowani tytułem 
Wzorowy Ogrodnik 2012, zaś ich sok jabłkowy został uznany Pro-
duktem Roku  2012 oraz zdobył I nagrodę w konkursie �Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo � Smaki Regionów�.
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Czego nie lubi komar?
Nie lubi zapachu goździków. Można odstraszająco użyć olejek goź-

dzikowy (kilka kropel zmieszać z octem winnym) bądź przygotować 
nalewkę goździkową (zalać goździki spirytusem) i którąś z tych mik-
stur posmarować się przed wyjściem na dwór. Są równie skuteczne 
jak gotowe repelenty, których zapachu nie znoszą nie tylko komary, 
ale i niektórzy ludzie. Komary nie cierpią 
również zapachu olejku miętowego, 
gdy skropisz nim ubranie, będą 
cię omijały z daleka. 

Ponieważ nie lubią również 
zapachu bazylii, tymianku ani 
kwitnącej pelargonii, warto 
te roślin (oprócz, rzecz jasna, 
pachnących goździków broda-
tych) posadzić pod oknami czy 
wokół werandy � można będzie na 
niej spokojnie posiedzieć w letni wieczór, 
a bazylia i tymianek przydadzą się w kuchni.

Natomiast meszka (bywa uciążliwsza od komarów) nie znosi zapa-
chu wanilii.

List zza szafy
Po świętach okazało się, że� nie dopinam 

w pasie moich ulubionych spodni. Co robić?! 
W odruchu natchnienia  przeszyłam guzik na 
sam brzeg. Pomogło � bez trudu mogłam już 
spodnie dopiąć, ale� Ale za to suwak się przy 
takim układzie zaczął rozjeżdżać, więc furt nie 
nadają się do noszenia. Niemal się popłaka-
łam. Usiadłam na bujaku przy oknie  i wycią-
gnęłam tabliczkę czekolady z orzechami, bo 
mnie nic nie przywraca dobrego humoru tak 
skutecznie jak coś słodkiego. 

Siedzę więc sobie i tę czekoladę pogryzam, 
i takie mnie oto myśli naszły: wariatko skoń-
czona, ty chyba jesteś nienormalna! Z jednej 
strony zamartwiasz się, że utyłaś, a równocze-
śnie pasiesz się tuczącą czekoladą! W życiu 
już tych spodni nie założysz!

Co?! � pomyślałam. Ja już mam się na za-
wsze z moimi ukochanymi porteczkami poże-
gnać?! A niedoczekanie! � powzięłam decyzję. 
I postanowiłam zacząć się odchudzać. Nauko-
wo podeszłam do sprawy. Ściągnęłam sobie 
kilkanaście przepisów na różne diety odchu-
dzające i, studiując je, doszczętnie zgłupia-
łam. Jedna głosi, że trzeba precz wyrzucić z ja-
dłospisu wszystkie tłuszcze, a druga, że  trzeba 
jadłospis oprzeć na samych tłustych rzeczach 
właśnie, pod żadnym pozorem nie biorąc do 
ust żadnych węglowodanów. Jest taka, która 
gloryÞ kuje owoce, że można je jeść od rana 
do wieczora w każdej postaci, ale inna z kolei 
przed nimi ostrzega, bo zawierają dużo cukru, 
który, jak wiadomo, lubi odkładać się w postaci 
tłuszczyku na biodrach� No, istna paranoja!

Lusia dołożyła do tego, że pewna jej zna-
joma często stosuje tzw. diety ograniczające, 
inaczej mówiąc � głodówki (500�600 kalorii 
dziennie). Taka dieta trwa ok. 10�15 dni i ta jej 
znajoma chodzi wówczas cała zła, bo jest stale 
głodna, a na dodatek od drugiego czy trzeciego 
dnia takiej diety boli ją ciągle głowa. Ale skutek 
bywa naprawdę olśniewający, bo pozbywa się 
w trakcie takiego �seansu� jakieś 7�8 kilogra-
mów, a bywa że i więcej. Tyle, że� jak taką 
dietę skończy, to potem dość szybko znowu 
przybiera na wadze, i to na ogół zawsze trochę 
więcej niż straciła. Jak schudnie 7 kg, to przy-
bywa jej 8, jak schudnie 8, to przybywa jej 9� 
W ten sposób � opowiadała Lusia � w ciągu 
paru lat ich znajomości ta nieszczęsna osoba 
przytyła o dobre 15 kg. Czyli te cierpienia, któ-
rych doświadczała w trakcie owych głodówek 
w sumie zdały się psu na budę. 

Hm, to co tu robić?! Tak sobie myślę, że skoro 
przytyłam po świętach, bo jedliśmy wtedy wię-
cej niż normalnie, to wystarczyłoby po prostu 
normalnie. No, może trochę mniej�

Janka      

Znakomicie się składa, że w bieżącym sezonie letnim wzory kwia-
towe znajdują się na topie, ponieważ jest to wzór, w którym każdej 
kobiecie jest do twarzy, czy ma lat 7 czy 70! Po prostu � kwiaty są bar-
dzo twarzowe. Rozweselają, dodają wdzięku, działają odmładzająco! 

Kwieciste (od drobniutkich tzw. łączek do kwiatów nadnaturalnej 
wręcz wielkości) mogą być nie tylko sukienki, praktycznie � wszyst-
ko. Także dodatki � pantoß e, torebki, plastikowa biżuteria, nakrycia 
głowy, paski� Dopuszcza się łączenie różnych wzorów kwiatowych, 
chociaż aby założyć bluzkę w kwiatki do spódnicy w inne kwiatki, 
trzeba mieć albo ogromne wyczucie kolorystyki, albo� wielką od-
wagę. Natomiast absolutnie bezpieczne jest ozdabianie kwiatkami 
rzeczy jednokolorowych, np. obszycie kwiatkową lamówką gładkiej 
bluzki, która nam się już w dotychczasowej postaci mocno opatrzy-
ła. Tanim kosztem i niewielkim wysiłkiem możemy sobie stworzyć 
w ten sposób modny ciuch.

Szaty 
w kwiaty
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Na upał 
� kompot 
z rabarbaru

Choć w książkach kucharskich jest 
klasyÞ kowany razem z owocami, w rze-
czywistości rabarbar jest warzywem 
z rodziny rdestowatych, a inna jego na-
zwa to rzewień. Obydwie pochodzą od... 
dawnej nazwy rzeki Wołgi (Rha), którą 
go niegdyś dostarczano, jako że pochodzi 
z Azji. Pierwsze o nim wzmianki pocho-
dzą z trzeciego tysiąclecia p.n.e., kiedy był 
używany w celach medycznych. Dzisiaj 
jest, przynajmniej w Polsce, nieco niedo-
ceniany. Przede wszystkim z powodu za-
wartości sporej ilości kwasu szczawiowe-
go, który może powodować tworzenie się 
kamieni nerkowych. Tyle, że aby napraw-
dę zaszkodził trzeba by się nim odżywiać 
dzień w dzień. Spożywając go sporadycz-
nie można natomiast spokojnie cieszyć się 
jego licznymi zaletami. Oprócz tego, że jest 
bogatym źródłem żelaza, charakteryzuje 
się specyÞ cznym kwaskowatym smakiem, 
dzięki czemu kompot z rabarbaru jest zna-
komitym napojem orzeźwiającym, co jest 
nie do przecenienia w upał. 

Rabarbar myjemy, ale nie obieramy ze 
skórki, dzięki temu będzie miał bardziej 
różowy kolor, kroimy na kawałki ok. 0,5 
cm grubości i wrzucamy do zimnej wody. 
Gdy zaczyna się gotować, dodajemy do 
smaku cukier (także waniliowy) i gotujemy 
ok. 15 minut, od czasu do czasu mieszając. 
Po wystygnięciu, przecieramy przez sitko 
(zmiksowany smakuje o wiele gorzej!) do 
szklanego dzbanka lub wazy i dodajemy 
listki świeżej mięty. Podajemy z kostkami 
lodu. 

Szpinak
Do Europy dotarł z terenów dawnej Persji. Zawiera masę witamin 

i składników mineralnych, w tym dwa przeciwutleniacze � luteinę i be-
ta-karoten, które zapobiegają procesowi starzenia. 

Innym bardzo cennym jego składnikiem jest kwas foliowy, nie tylko 
chroniący nienarodzone dziecko przed poważnymi chorobami, ale także 
zapobiegający miażdżycy. Niestety, oprócz dobrego ma w sobie również 
złe � czyli kwas szczawiowy, którego powinny unikać osoby cierpią-
ce na nerki, reumatyzm i schorzenia wątroby. Wszyscy pozostali mogą 
(a wręcz powinni) delektować się nim do woli. Zwłaszcza, że można go 
przyrządzać na mnóstwo sposobów, zarówno na surowo jak i poddany 
obróbce termicznej. Ot, chociażby w postaci takiego oto smakowitego 
naleśnika:

Posmarować naleśnik warstwą sera Feta, na to nałożyć warstwę usma-
żonego (jak kto lubi, to koniecznie z czosnkiem) szpinaku, zawinąć 
i podsmażyć na patelni!  

Jest śliczny, gdy zakwitnie nim cała 
łąka. Jest też zielem, z którego napar zna-
komicie łagodzi skurcze żołądka bądź je-
lit, a zrobiony z niego kompres uśmierza 
swędzenie towarzyszące stanom zapal-
nym skóry.

Oczywiście, można kupić rumianek w 
każdej aptece. Ale można też zebrać tzw. 
koszyczki (same kwiatki, bez łodyżek) i 
wysuszyć w przewiewnym miejscu w 
cieniu. Koszyczki rumianku zbiera się, 
gdy tylko zakwitną.  

Rumianek



46

Cały projekt zakłada budowę sze-
ściu farm fotowoltaicznych o łącznej 
mocy 7 MW i będzie zajmował po-
wierzchnię blisko 14 ha. Inwestycje 
będą zlokalizowane na terenie woje-
wództwa podlaskiego, w miejscowo-
ściach Lipsk, Jedwabne, Kolno, Łęko-
wo i Zagroby-Zakrzewo.

Kompleks farm fotowoltaicznych 
realizowany jest przez Þ rmę AMB 
Energia. Cztery inwestycje wcho-
dzące w skład Podlasie Solar Park są 
współÞ nansowane przez UE oraz bu-
dżet państwa.

Farma fotowoltaiczna w Lipsku ma 
już za sobą etap rozruchu i rozpo-
częła produkcję energii. Jest to druga 
w Polsce wolnostojąca elektrownia 
fotowoltaiczna, która oddaje energię 
do sieci elektroenergetycznej. Kil-
kuetapowa budowa farmy w Lipsku 
rozpoczęła się w sierpniu 2013 r. Far-
ma, za pomocą paneli fotowoltaicz-
nych, przetworzy energię słoneczną 
na elektryczną, co zapewni prąd dla 
ponad 200 gospodarstw domowych 
rocznie. Instalacja w Lipsku składa 
się z 1120 paneli ustawionych na 
specjalnych konstrukcjach na ziemi. 
Wszystkie skierowane są w stronę 
południową. Montaż instalacji został 

powierzony niemieckiej Þ rmie Ener-
parc z Hamburga.

W pierwszym półroczu 2014 r. Þ r-
ma planuje zakończyć realizację ko-
lejnych trzech inwestycji Podlasie 
Solar Parku i zwiększyć moc zain-
stalowaną o około 200 proc. W kolej-
nych miesiącach 2014 r. AMB Ener-
gia powiększy całe przedsięwzięcie 
o kolejne megawaty czystej energii. 
Inwestor zapewnia, że uruchomie-
nie wszystkich farm fotowoltaicz-
nych, wchodzących w skład projek-
tu Podlasie Solar Park, pozwoli na 
generowanie energii elektrycznej 
dla ponad 2500 gospodarstw domo-
wych. Docelowo inwestycja obejmie 
kilkanaście lokalizacji o szacunko-
wej powierzchni ok. 25 hektarów.

Także we wsi Nowy Skazdub, 
w gminie Bakałarzewo, w powiecie 
suwalskim, wykonana zostanie farma 
słoneczna o mocy 2 MW. Zajmie oko-
ło 4 ha, Inwestycję realizuje warszaw-
ska spółka �Energia Przyszłości�.

W 2014 roku duże elektrownie sło-
neczne, będą budowane także na Ma-
zurach. Wszystkie powstaną dzięki 
doÞ nansowaniu z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Warmia i Ma-
zury na lata 2007�2013. Pod koniec 

listopada 2013 roku, w Olsztynie, 
podpisano trzy umowy doÞ nansowa-
nia budowy dużych elektrowni sło-
necznych. Jedna będzie budowana 
w okolicach Bań Mazurskich, w miej-
scowości Grodzisko, gdzie na ponad 
dwuhektarowej działce zbudowana 
będzie farma o mocy 611 KW. Kosz-
ty inwestycji oszacowano na ponad 
5 mln zł, z czego ponad 2 mln zł to 
doÞ nansowanie unijne. Druga insta-
lacja, o mocy 5 MW, której nadano 
nazwę �Słoneczna polana�, powstanie 
w miejscowości Wolnica, gm. Lubo-
mino. Koszt budowy elektrowni wy-
ceniono na ponad 3,2 mln zł, z czego 
1,32 mln zł to doÞ nansowanie z RPO 
WiM. Trzecia ma być budowana na 
dwuhektarowej działce na terenie 
lądowiska w Gryźlinach, niedaleko 
Olsztyna. W listopadzie 2014 roku in-
westycja powinna zostać zakończona 
i popłynie pierwszy prąd. Inwestorem 
jest czeska Þ rma Solartec. Idea budo-
wy tu elektrowni słonecznej nie jest 
nowa. Pierwsze plany związane z pro-
jektem były już w 2010 roku, jednak 
dopiero pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, dotacje z funduszy 
UE, jak również podpisanie umowy 
z powiatowym starostwem i Politech-
niką Warszawską, umożliwiły realiza-
cję zamierzeń.

Farma w Gryźlinach ma mieć moc 
1 MW, a produkowana energia będzie 
sprzedawana do sieci elektrycznej. 
Rocznie będzie można uzyskać 900 
megawatogodzin czystej energii elek-
trycznej.  

 Jan Wyganowski 

Solarne inwestycje
28 mln zł ma kosztować największy w Polsce 
kompleks farm słonecznych Podlasie Solar 
Park. Jest obecnie największą inwestycją 
w fotowoltaikę na terenie Polski. 

Uruchomienie wszystkich farm 
fotowoltaicznych, wchodzących 
w skład projektu Podlasie Solar 
Park, pozwoli na generowanie 
energii elektrycznej dla ponad 
2500 gospodarstw domowych
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Joanna rzadko bywała w Warszawie 
i czuła się w tutejszym zgiełku i tłumie 
trochę nieswojo. Trudno � pomyślała 
wychodząc z dworca i ruszyła ener-
gicznie do przodu. Tak energicznie, że 
natychmiast kogoś nie tylko potrąciła, 
ale wytrąciła mu z ręki teczkę. Potrąco-
ny nachylił się, żeby ją podnieść, Joan-
na � żeby mu pomóc. Wstając, znowu 
się zderzyli, ale zamiast przekleństwa, 
na które oczekiwała, usłyszała:

� Joanna? To naprawdę ty?
Przed nią stał Paweł.

*     *     *
To było� No, trochę lat minęło. 

W przedmaturalnej klasie przyszedł 
nowy uczeń. Od razu wzbudził po-
wszechne zainteresowanie, bo był 
z Warszawy. Jego rodzice na jakiś czas 
z powodów zawodowych tu się prze-
nieśli i Paweł, chcąc nie chcąc, traÞ ł 
do ich małomiasteczkowego ogólnia-
ka. Był wysoki, przystojny i nosił fajne 
ciuchy, więc wszystkie dziewczyny na 
niego zerkały, a niektóre wręcz otwar-
cie go podrywały, co on zdecydowanie 
ignorował.  Dlatego Joanna zdziwiła 
się, gdy któregoś dnia zaczepił ją po 
lekcjach. Okazało się, że chciał zapytać 
o szczep harcerski z podstawówki, bo 
dowiedział się, że Joanna jest tam dru-
żynową. On sam, wyjaśnił, też działał 
w Warszawie w drużynie młodszohar-
cerskiej i chętnie by tę pracę kontynu-
ował, więc czy Joanna nie mogłaby�

Oczywiście, że mogłaby, a jeszcze 
akurat jeden z drużynowych chłop-
ców rozchorował się, więc dodatkowy 
instruktor po prostu spadał im z nie-
ba. Zwłaszcza taki �  mnóstwo umiał 
i miał świetne pomysły, chłopcy za 
nim przepadali. Od tamtej pory, siłą 
rzeczy, spotykali się z Joanną także 
poza szkołą. Polubili się i zaprzyjaźni-
li. Paweł bywał w domu Joanny, Joan-
na odwiedzała Pawła, mieli mnóstwo 
wspólnych spraw do omówienia. 

W oczach dziewczyn z klasy, Joan-
na, klasowa �szara mysz�,  wyraźnie 
urosła. Taaakiego chłopaka poderwa-
ła! Gdy usiłowała wyjaśniać, że oni się 
tylko przyjaźnią, porozumiewawczo 
do siebie mrugały. No to niech sobie 
mrugają � uznała. Ale wiosną sytuacja 
zmieniła się. Kwitły kwiaty, ćwierkały 
ptaki, wieczory zrobiły się ciepłe i� 

Gdy pewnego razu Paweł wziął ją za 
rękę, nie wyrwała jej. Gdy innym ra-
zem ją objął, przytuliła się. A gdy ją 
pocałował, poczuła się najszczęśliw-
szą dziewczyną na świecie.  

W sierpniu ich szczep wyjeżdżał na 
obóz. Robili plany i cieszyli się � całe 
dnie razem, na pięknych Mazurach, 
nad jeziorem. W lipcu Paweł wyjechał 
do rodziny Warszawy, a ona do ciotki 
do Siedlec. Liczyli dni do ponownego 
spotkania, codziennie pisali do siebie 
kartki�  

Na przedwyjazdową zbiórkę Paweł 
przyszedł z ciemnowłosą dziewczyną.

� To moja kuzynka Jolka � przedsta-
wił ją Joannie. � Chodzi do szkoły pla-
stycznej i ma wolny sierpień, namówi-
łem ją, żeby pojechała z nami. Przyda 
się ktoś biegły w tej dziedzinie.

� No pewnie � ucieszyła się Joanna. 
� Witaj!

Po zbiórce Paweł miał coś do zała-
twienia, więc Joanna z Jolką wracały 
we dwie.

� Jesteś jego dziewczyną? � spytała 
Jolka.

� No, chyba tak, przynajmniej tak mi 
się wydaje � odpowiedziała Joanna.

� No popatrz, ale cwaniaczek! � sko-
mentowała to Jolka. 

Joanna nie zrozumiała.
� Cwaniaczek?
� No, świetnie się urządził! Jedna 

w Warszawie, druga tutaj�
� Ty?... Ty nie jesteś jego kuzynką?
� Jestem, ale co to szkodzi. Daleką. 

No, teraz to dam mu popalić! A może, 
damy? Pomożesz mi?

� Oczywiście � zgodziła się Joanna. 
Była zdruzgotana, załamana, nieszczę-
śliwa. Straciła chłopaka, ale� zyskała 
przyjaciółkę.  

� Jesteśmy kumpele, prawda? � 
stwierdziła Jolka. 

� Jesteśmy!
Jolka obmyśliła precyzyjny plan. 

Żadna mu słowem nie powie, że ma 
jakieś  pretensje, wszystko ma być 
cacy i milutko, ale nie dadzą mu na-
wet na sekundę pozostać sam na sam 
tylko z jedną z nich. Stanowią bo-
wiem jedność. Jedna bez drugiej się 
na krok nie ruszy, zamiast słowa �ja� 
będą używać wyłącznie �my�. Nawet 
nieźle się Joanna w czasie tego obozu 

bawiła, widząc jak Paweł miota się 
i wije. 

� Chodź się przejść! � proponował 
którejś z nich.

� Już idziemy! � odpowiadały chó-
rem.

� Czyja to herbata? � pytał, podno-
sząc kubek w ich namiocie.

� Nasza, możesz się napić, prosimy 
� odpowiadały.

I tak dalej, przez całe 21 dni trwania 
obozu. Któregoś wieczoru, gdy dzie-
ciaki już poszły spać, zobaczyły, że 
Paweł siedzi samotnie przy wygasłym 
ognisku, z twarzą opartą na dłoniach. 
Ramiona mu jakoś podejrzanie drgały 
i Joannie zrobiło się go żal, ale przyja-
ciółka przywołała ją do pionu, sycząc:

� Widzisz, martwi się. Dobrze mu 
tak!

� No, ma za swoje � potwierdziła 
Joanna.

Po wakacjach Paweł wrócił z ro-
dzicami do Warszawy. Jolka przysła-
ła dwie kartki i nawet proponowała, 
żeby Joanna odwiedziła ją w czasie 
ferii, ale na tych dwóch kartkach się 
skończyło, a było to długo przed fe-
riami. Dziewczyny w klasie kpiły 
z Joanny, że� amant ją opuścił. Fak-
tycznie, była bardzo samotna. Nawet 
nie miała ochoty iść na studniówkę, 
bo jak to, bez pary?, ale któraś z kole-
żanek �przydzieliła� jej w przypływie 
dobrego serca swojego o rok młodsze-
go brata. Dobrze się razem bawili i od 
razu umówili się na bal maturalny. 
Kilka dni po balu przedstawił jej swo-
ją dziewczynę.

*      *      *
� Joanna, tak się cieszę, że cię wi-

dzę!
� Ja też � bąknęła.
� Chodź gdzieś na kawę! Usiądzie-

my, pogadamy� Niemal trzydzieści 
lat minęło, a ja do dzisiaj nie wiem�

� Nie, nie mogę, spieszę się
� To może jutro?...
� Nie, wyjeżdżam. � odwróciła się 

i niemal biegiem ruszyła w przeciwną 
stronę.

� Joanna, dlaczego mnie znowu od-
trącasz? � dobiegło do niej już z da-
leka. 

Znowu?...
Ewa Kłosiewicz

Trochę lat minęło
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Obora na medal
Jednym z przodujących producentów bydła mleczne-

go w powiecie sochaczewskim jest Karol Lipiński z gmi-
ny Teresin. Od dzieciństwa pomagała rodzicom w gospo-
darstwie, ukończył Wydział Rolniczy na SGGW, a w roku 
2008 przejął gospodarstwo  (28 ha + 10 ha dzierżawy i 50 
szt. bydła) od rodziców i prowadzi je razem z żoną Edytą. 
Z miejsca zaczął inwestować w wyposażenie obory, która 
dziś zapewnia pełny dobrostan  60 krowom oraz 40 jałów-
kom i cielętom. 

�Wieś Mazowiecka�, 
pismo Mazowieckiego ODR

Nowe umiejętności
12 kobiet z powiatu bielskiego uczestniczyło w szko-

leniu �Kucharz � produkt ekologiczny�, zorganizowanym 
w ramach projektu �Reorientacja 2 � wsparcie doradcze 
i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa� w Cen-
trum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim. Było 
to 12 dni wykładów i zajęć praktycznych poświęconych 
sztuce kulinarnej przy użyciu produktów pochodzenia 
ekologicznego. Największe zainteresowanie kursantek 
wzbudziły zajęcia z tzw. carvingu czyli sztuki wykony-
wania dekoracji z warzyw i owoców. Panie poznały także 
zasady bhp, obowiązujące w małej gastronomii. Szkolenie  
zorganizował ODR w Szepietowie ze środków UE.

�Wiadomości Rolnicze�, 
pismo Podlaskiego ODR w Szepietowie

Najlepszy młody rolnik ze Śląska
to Roman Bathelt z Jaworza w powiecie bielskim, któ-
ry został zwycięzcą XVIII edycji Finału Wojewódzkiego 
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, zorganizowa-
nego przez ZW ZMW w Katowicach i Śląski ODR w Czę-
stochowie. Pokonał 43 konkurentów, zarówno uczniów 
szkół rolniczych jak i młodych producentów rolnych.

�Śląskie Wiadomości Rolnicze, 
miesięcznik Śląskiego ODR 
w Częstochowie

Forum Mleczarskie na zamku
10 marca na zamku w Gniewie odbyło się I Pomorskie 

Forum Mleczarskie, poświęcone aktualnym problemom 
hodowli bydła mlecznego oraz przyszłości rynku mleka 
po zniesieniu kwotowania.

Na zakończenie Forum podsumowano wyniki oceny 
użytkowości krów w województwie pomorskim, a najlep-
si hodowcy otrzymali puchary. Jest się czym pochwalić! 
Średnia wydajność mleka w województwie wynosi 7021 
kg, sporo obór ma wydajność 9000�10 000, a są też krowy-
rekordzistki, które w swym życiu wyprodukowały powy-
żej 100 000 kg mleka!

�Pomorskie Wieści Rolnicze�, 
pismo Pomorskiego ODR  w Gdańsku

Regionalne smakowitości
Kluszkowce koło Czorsztyna już po raz 29. były gospo-

darzem Konkursu Potraw i Nalewek Regionalnych, który 
już po raz czwarty miał w tym roku charakter między-
narodowy. Oprócz uczestniczących w nim Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Czorsztyn wzięli w nim udział 
również goście z zaprzyjaźnionej słowackiej gminy Czer-
wony Klasztor. Komisja konkursowa� trochę nadwerę-
żyła swoje wątroby, bo musiała skosztować 214 potraw 
i 22 nalewki, ale � warto było. 

�Doradca � Małopolski Informator 
Rolniczy�, pismo Małopolskiego ODR 
w Karniowicach

Galeria rzeźbiarska
Zdzisław Paduszyński z Morska koło Krosna Odrzań-

skiego z zawodu jest weterynarzem, a z zamiłowania 
działaczem społeczno-kulturalnym, znanym szeroko poza 
swym regionem. Oprócz innych pełnionych przez siebie 
funkcji od 25 lat piastuje stanowisko prezesa Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. M.in. Stowarzy-
szenie od 12 lat organizuje plenery malarsko-rzeźbiarskie, 
na które tutejsi twórcy zapraszają swych przyjaciół nie 
tylko z terenu całego województwa lubuskiego, ale tak-
że z Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Czech. Ich wynikiem 
jest galeria rzeźb poplenerowych, licząca ok. 50 rzeźb 
o różnej tematyce. M.in. Szopka Bożonarodzeniowa, przy 
której dwa razy w roku (na Boże Narodzenie oraz latem) 
koncertują nie tylko  tutejsi koźlarze i dudziarze. W plene-
rach rzeźbiarskich oprócz  prawdziwych rzeźbiarzy bie-
rze również udział młodzież z okolicznych szkół, a także 
malarze�, których obrazami jest dosłownie obwieszona 
cała weterynaria.

�Lubuskie Aktualności Rolnicze�, 
pismo Lubuskiego ODR Kalsku

Ekologia w gospodarstwie
Na Opolszczyźnie pierwsze gospodarstwa ekologiczne 

powstały 30 lat temu. Pan Damian Groszek ze wsi Kujawy 
gospodaruje ekologicznie od 14 lat. Zdecydowałem się na 
ekologię � mówi, by uniezależnić się od tego, co oferu-
je  agroprzemysł. To po prostu nie jest dobre dla zdrowia. 
No i dla środowiska. Pan Groszek uważa, że największą 
bolączką gospodarstw ekologicznych jest brak ustawy 
o sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych, 
takich jak mąka, kasze czy sery, która przyniosłaby rolni-
kowi większy dochód niż ze sprzedaży zboża. Na Zacho-
dzie taka sprzedaż jest normą.

Potwierdza to pani Anna Kuczuk z ODR  w Łosiowie, 
która uważa, że jest to jednym z powodów, dla których go-
spodarstwa ekologiczne rezygnują z takiej produkcji, ale 
dodaje,  że choć gospodarstw ekologicznych  jest niewie-
le, to cieszy, że świadomość ekologiczna wzrasta. 

�Kurier Rolniczy�, 
pismo Opolskiego ODR w Łosiowie

wieści�wieści�
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Gdy pociąg dojeżdżał do stacji, Pa-
weł sięgnął na półkę po reklamówkę 
z zakupami.

� Do widzenia! � powiedział.   
� Do widzenia! � odpowiedzie-

li dwaj towarzysze podróży. Jechali 
dwie stacje dalej, Paweł jako tutejszy, 
tłumaczył im przedtem, jak mają od 
pociągu dotrzeć na miejsce. 

Gdy wszedł do domu, Hanka wycią-
gnęła ręce po reklamówkę.

� Kupiłeś?
� Jasne!
Ucieszyła się, ale po wytrząśnięciu 

zawartości torby na stół, jęknęła z wy-
rzutem:

� Żarty sobie stroisz!
� Ja? Co ty? � odwrócił się gwałtow-

nie i zobaczył, że zamiast pięknego 
łososia, z którego Hanka miała przy-
rządzić coś wspaniałego na uroczystą 
kolację z okazji pierwszej rocznicy ich 
ślubu, na stole leżały jakieś stare kap-
cie, owinięte w jeszcze starszy swe-
ter i niepełna torebka przybrudzonej 
mąki.

� O rany! Musiałem wziąć z półki 
nie swoją reklamówkę. Ale, nie martw 
się,  wiem dokąd ci kolesie jechali, po-
życzę motor od Romka i raz dwa się 
tam kropnę.   

Niestety, w stojącym samotnie pod 
lasem domu, dokąd wybierali się jego 
dwaj towarzysze podróży, nikogo nie 
było. Paweł  dobrą godzinę przesie-
dział na schodkach zanim wsiadł 
z powrotem na motor. Nie zauważył 
śledzących go przez szparę w Þ rance 
oczu i nie usłyszał westchnienia ulgi: 
No, nareszcie się wyniósł!   

Hanka nie była zachwycona gdy 
mąż wrócił bez łososia.

� A po co to z powrotem przywlo-
kłeś? � fuknęła ze złością i szmyrgnę-
ła reklamówkę z kapciami, swetrem 
i mąką do śmieci.

Na szczęście była dobrą gospody-
nią i uroczysta kolacja, mimo braku 
łososia, udała się znakomicie, ostatni 
goście opuścili dom Fabisiaków już 
dobrze nad ranem, a oni sami od razu 
się położyli i natychmiast twardo za-
snęli.

Pierwsza obudziła się Hanka i ru-
szyła do likwidowania pobalowego 
pobojowiska. Ale żeśmy nabałagani-

li! � pomyślała, zbierając walające się 
wszędzie talerze i kieliszki. Zastano-
wiło ją, że część była potłuczona. No, 
jeden, dwa� to się zdarza, ale żeby aż 
tyle!...  

� Paweł, obudź się!
� Co jest?
� Ktoś tu był!
� No pewnie, ze dwadzieścia osób 

było.
� Nie wtedy, później!
� Jakie później? Oj, chyba za dużo 

wina wczoraj wypiłaś�
Ale Hanka nie dała się zbyć. Ścią-

gnęła małżonka z tapczanu i zaczęła 
pokazywać pobojowisko. Nie tylko ta-
lerze i kieliszki były porozrzucane po 
całym pokoju, pootwierane były szu-
ß ady, w których wyraźnie ktoś grze-
bał, ubrania z szafy przemieściły się 
na fotel, a w kuchni� lepiej nie mó-
wić! Jak nic, włamanie! Ale co, policję 
wezwać? Cała miejscowość wiedziała, 
że urządzali rocznicówkę, policja się 
tylko uśmieje, jak ten burdel zobaczy. 
Postanowili nic nikomu nie mówić, 
zwłaszcza, że okazało się, iż włamy-
wacze  zrobili gigantyczny bałagan, 
ale nic nie ukradli. Dziwne to było, 
ale w gruncie rzeczy nieszkodliwe � 
uznali.

Dziwne. Naprawdę dziwne rzeczy 
zaczęły się dziać później. Jakieś głu-
che telefony, jakieś podrzucone kartki 
ze znakami zapytania� Paweł chciał 
zawiadomić policję, ale Hanka zapro-
testowała:

� Co im powiesz? Że kartki ze zna-
kami zapytania ktoś ci podrzuca? Za 
wariata cię wezmą! Nie wygłupiaj się!

Zdanie zmieniła po kolejnym wła-
maniu. Tym razem nie było żadnej 
imprezy a dom, po ich kilkugodzin-
nej nieobecności, wyglądał jakby 
przeleciał przezeń tajfun. Miejscowi 
policjanci, gdy dowiedzieli się, że 
rzecz ma miejsce już po raz wtóry, 
wezwali posiłki z województwa. Fa-
bisiakowie przenieśli się do rodziny, 
a w ich mieszkaniu urzędowała ekipa 
techników, oglądających dokładnie 
każdy papierek. I tym razem nic nie 
zginęło.  

� Czego mogli szukać? � dopytywał 
się Fabisiaków prowadzący śledztwo 
inspektor.

� Nie mamy pojęcia! � mówili zgod-
nie. Potwierdzili to wszyscy ich znajo-
mi i sąsiedzi. 

� Spokojni ludzie, niedawno się po-
brali, żyją jak dwa gołąbki, gdzie im 
do jakichś podejrzanych kontaktów! 
� zeznawali.

Śledztwo nic nie wykazało, sprawę 
zamknięto, a właściwie zamknęła się 
tym, że teść Fabisiaka sprezentował im 
psa, a matka Hanki � dwie gęsi, twier-
dząc, że to najlepsi stróże, bo kiedyś 
nawet Rzym przecież gęsi uratowały. 

Niestety, nie uratowały swojego ży-
cia. Po jakimś czasie do Fabisiaków 
było bowiem kolejne włamanie. Nie 
wiadomo, czy poległy broniąc domu 
przed złoczyńcami czy zostały uka-
trupione, jak się to mówi, proÞ lak-
tycznie, w każdym razie gdy Hanka 
wróciła z długiego spaceru z psem, 
gęsi leżały na podwórku z ukręcony-
mi szyjami, a w domu był, zwyczajo-
wy już, bałagan.  

Policja przyjechała, zrobili zdjęcia, 
ponownie przepytali Fabisiaków, czy 
są aby na pewno pewni, że nie wie-
dzą, kto może czegoś u nich w domu 
szukać, ci ponownie zaprzeczyli, poli-
cja odjechała. 

Od tamtej pory nie było już ani te-
lefonów, ani listów, tym bardziej wła-
mań. Życie Fabisiaków znormalniało.

Prawie równo rok od pierwszego 
epizodu, odwiedził ich tamten  in-
spektor z województwa. 

Ujęto, opowiedział, dużą grupę di-
lerów narkotykowych. W czasie śledz-
twa przewinęło się nazwisko Fabisia-
ka, który podobno zwinął im sporą 
porcję heroiny.

� Ja? � zdziwił się Paweł.
� Tak, mówili, że w pociągu.
� W pociągu? Nic nie wiem�  
� Zaraz, zaraz � wtrąciła się Hanka. 

� Może chodzi o tę torbę, co ją wtedy 
przez pomyłkę wziąłeś zamiast łoso-
sia. No, tę ze swetrem i mąką.

� Mąką? � zainteresował się inspek-
tor. � Gdzie ona jest?

� Co pan? � roześmiała się Hanka. � 
Pan myśli, że użyłam jakiejś brudnej 
mąki do klusek albo ciasta? Wywali-
łam już rok temu do śmieci i cześć!

Małgorzata Kot 

Brudna mąka
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane od 1 do 20, utworzą rozwiązanie. Prosi-
my je przesyłać wyłącznie mailem: redakcja@ezagroda.pl 
� do dnia rozpoczynającego tegoroczne lato. Do wygrania 
trzy suszarki do włosów. Nagrody wyślemy pocztą. 

Poziomo:
1) głośne zawołanie, 6) budynek gospodarski, 10) szero-

ki brzeg kapelusza, 12) ceniona ryba morska, 13) rozległy 
widok, 15) kraj kojarzony z polami ryżowymi, 16) nie-
pełnoletni, 17) mały staw, 18) np. motyl, 21) mieszanka, 
preparat, 22) ser z pleśnią, 23) broń z długim drzewcem, 
24) bezbarwny gaz palny, 26) grunty nienadające się do 
uprawy, 29) młode rośliny (zwłaszcza drzewka lub krze-
wy) wyrosłe z nasion, 31) choroba z dusznościami, 33) or-
gan dowodzenia w siłach zbrojnych, 35) piękny u pawia, 
36) traÞ ł za kraty, 39) odgłos lawiny, 40) używany do pro-
dukcji nawozów sztucznych, 41) ...idzie z góry, 42) bu-

dynek wyposażony w urządzenia do zdalnego sterowania 
pracą stacji kolejowej

Pionowo:
2) dubluje aktora podczas nakręcania Þ lmu w ujęciach 

niebezpiecznych, 3) w dawnej Polsce: osada, wieś zamiesz-
kała przez drobną szlachtę, 4) ciałka krwi, 5) np. pepsyna, 
7) foliowy � do uprawy roślin, 8) niezdara, 9) ktoś skłonny 
do płaczu; mazgaj, beksa, 11) wiórek z metalu, 14) kraso-
mówca, 19) wersja, 20) urządzenie do mechanicznego do-
jenia krów, 22) cielęce na talerzu, 23) mąż babuni, 25) faza 
Księżyca, 26) miasto �nie wysoko�, 27) droga na Þ larach, 
28) papier do wyklejania ścian mieszkania, 29) kawałek 
rozbitego naczynia, 30) bije od wampa, 32) prawy dopływ 
Renu, 34) �nietoperz� na ekranie, 37) jon o ładunku elek-
trycznym ujemnym, 38) opłata za określone usługi, 39) te-
ren ze stokrotkami.

Tadeusz Głupczyk

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

MAGAZYN  OGÓLNOPOLSKI
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