
MAGAZYN  OGÓLNOPOLSKI

20 lat ARiMR
Zdrowe ziarno � wysoki plon

Nawozy � nie kupuj kota w worku
Mechanizacja jest kosztowna

20 lat ARiMR
Zdrowe ziarno � wysoki plon

Nawozy � nie kupuj kota w worku
Mechanizacja jest kosztowna

Nr 3 (55) 2014 r. ISSN 1505-361X

Bednary 
19�22 września
BBednnary 
1199��2222 wrrzzeeśniaa

UKAZUJE SIĘ OD 1998 ROKU





3

Redakcja: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, tel. 22 551 55 73, 22 620 81 56
Redagują: Zdzisław Przybyłowski � redaktor naczelny (tel. 506 085 020), Krzysztof Gawrychowski � z-ca red. naczel-
nego (tel. 501 108 861), Martyna Wasiak (sekretarz redakcji) (tel. 884 999 858), Ewa Kłosiewicz, Stanisław Lewandow-
ski, Edmund Szot, Jan Wyganowski. Wydawca: OFI Krzysztof Gawrychowski, 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 6/8.
Tekstów niezamówionych rdakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów niezamówionych. 
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Pismo rozprowadzane bezpłatnie.

Redakcja dziękuje Þ rmie Hendripol sp. z o.o. z Bramki gm. Bukowiec � właściciel Arend Jan Hendriks � za umożliwienie wykonania zdjęć.

MAGAZYN  OGÓLNOPOLSKI

e-mail: redakcja@ezagroda.pl
www.ezagroda.pl

� XXIII Wystawa Rolnicza ROL-SZANSA, Piotrków Trybunalski 
(30�31.08), www.lodr-bratoszewice.pl

� XXII Wystawa �Zieleń to życie�, Warszawa (29�31.08), 
www.zielentozycie.pl

� Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, Częstochowa 
(6�7.09), tel. 34 37 70 101

� XXIV Wystawa Rolnicza Agropromocja, Nawojowa 
(6�7.09), www.modr.pl

� Dzień Kukurydzy, Lubań (11.09), www.podr.pl
� XXVII Targi AGROPOMERANIA, Barzkowice (13�14.09), 

www.zodr.pl

� XVI Dni Ogrodnika, Gołuchów (13�14.09), 
tel. 62 765 44 18

� Podlaski Dzień Kukurydzy, Szepietowo (14.09), www.odr.pl
� AGRO SHOW, Bednary (19�22.09), www.agroshow.pl
� XVI Dzień Kukurydzy i Buraka, Poświętne (21.09), 

www.modr.mazowsze.pl
� Jesienne Targi AGROMARSZ, Marszew (12.10), 

www.marszew.wodr.poznan.pl
� XX Targi �Jesień w sadzie i ogrodzie�, Szepietowo 

(11�12.10), www.odr.pl

Tam się spotkamy

W numerze:
 6 Większa motywacja

 8 Mechanizacja jest kosztowna

 10 Już 20 lat wspieramy polskie  rolnictwo

 14 Na wsi jest co robić

 16 Nawozić racjonalnie

 18 Agroinnowacje Intermag

 20  Recepta na jakość

 22 KSM Kalk alkalisch

 24 Wołowina sudecka w tle

 26 Jakie ziarno, taki plon

 28 Pełnowartościowe ziarno to dobry chleb

 29 KwaliÞ kat czy siew ze zbioru

 30  Silosy lejowe do zboża

 34 Rola postępu biologicznego dla   

  współczesnego rolnika

 36 Szczur � ciągle śmiertelnym 

  wrogiem człowieka

 38 Opłacalność stosowania kwaliÞ kowanego  

  materiału siewnego zbóż

 42 Razowe smakuje � serce się raduje

 46 Zabiegi chwastobójcze

 48 Niedługo 25-lecie

 50 Zdrowe sadzonki szansą na wzmocnienie  

  konkurencyjności polskich producentów  

  chmielu

 52 Trudniejsze warunki handlu

 56 Wieści

 57 Szkoda

 58  Krzyżówka z hasłem

Już 20 lat wspieramy polskie  rolnictwo

10ssss. 

Rola postępu 
biologicznego dla   

współczesnego rolnika

s. 33333333444

48s. 

Niedługo 
25-lecie

Trudniejsze 
warunki 
handlu

s. 5555555552



4

Łowcy trofeów
Podczas tegorocznych targów AGROTECH 

w Kielcach zdobyli złoty medal. Nagrodzono nim 
opryskiwacz przyczepiany o pojemności 4000 
litrów z belką 28 m. Ta nowoczesna maszyna 
zdobyła uznanie targowej komisji konkursowej 
ze względu na uniwersalność i niezawodność. 
Spełnia oczekiwania wszystkich użytkowników. 

Posiada komputer, 
który umożliwia 
zaprogramowa-
nie i wykonanie 
p r e c y z y j n e g o 
oprysku. Składa-
nie i rozkładanie 
belek odbywa się 
z zachowaniem 
ich stabilizacji. 
Amortyzowana oś 
zwiększa tę sta-
bilizację i umoż-
liwia uniesienie 
o p r y s k i w a c z a 
o 15 cm.

Po trzech mie-
siącach ekipa 
Þ rmy TAD-LEN 
udała się do Mini-
kowa, gdzie pod-
czas AGRO-TE-

CH-u ponownie zademonstrowała swoje wyroby. 
I ponownie zostali uhonorowani największym 
wyróżnieniem. Zdobyli nagrodę specjalną �In-
nowacyjny Produkt o Standardzie Europejskim�. 
Opryskiwacz polowy przyczepiany TL3021, 
przystosowany również do nawożenia, wzbudził 
ogromne zainteresowanie wśród kujawskich i po-
morskich rolników.

TAD-LEN 
zaprasza do obejrzenia swoich maszyn 
podczas AGRO-SHOW w Bednarach: 

stoisko 292, sektor C

Puchar dla Minikowa
Redakcja Magazynu 

Ogólnopolskiego ZAGRO-
DA, na wniosek wystaw-
ców, wyróżniła AGRO-
TECH tytułem TARGOWE-
GO LIDERA. To już siódme 
wyróżnienie. Nasz skromny 
puchar otrzymuje dyrektor 
Roman Sass. Na zdjęciu 
Zdzislaw Przybyłowski, re-

daktor naczelny Zagrody przekazuje puchar organizatorom targów 
w Minikowie. Z prawej � dyrektor K-PODR dr Roman Sas, w środ-
ku � komisarz targów � Jerzy Białczyk

Podziękowanie
Niedawno odbyły się w Sokółce imprezy zwią-

zane z 25-leciem działalności Þ rmy Metal-Fach. 
Chcielibyśmy podziękować wszystkim szanow-
nym gościom za skorzystanie z naszego zaproszenia i uczestnic-
two w święcie Þ rmy. Dziękujemy też mieszkańcom Sokółki, pra-
cownikom i ich rodzinom za udział w obchodach jubileuszu.

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie miłe gesty, ciepłe słowa, gra-
tulacje, upominki i wspólną zabawę. Jednocześnie liczymy na dal-
szą współpracę i na... świętowanie w następną okrągłą rocznicę.

Z wyrazami szacunku
METAL-FACH

Nagrodę odebrał Mieczysław Jajuga (z prawej), wręczał 
dyrektor K-PODR w Minikowie, dr Roman Sass

Do zobaczenia za rok
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzi-

li nas podczas tegoroznych Dni Pola w Strzelcach. Cie-
szymy się, że skorzystali Państwo z możliwości posze-
rzenia swojej wiedzy z zakresu nowych odmian, środ-
ków ochrony roślin, uprawy, maszyn rolniczych i wielu 
innych elementów produkcji rolniczej. Mamy nadzieję, 
że poza zdobywaniem nowych informacji spędzili Pań-
stwo mile czas. Do zobaczenia w przyszłym roku,

Potrzebny
sprzęt

Mgr inż. Janusz Gruszczewski 
� właściciel AGROMASZ-u z Mrą-
gowa i... już wszystko wiadomo. 
W tle jeden z wyrobów jego Þ r-
my � nagrodzony przez wojewodę 
mazowieckiego ładowacz czołowy 
Ł-106A, wyrób z szeroką gamą za-
stosowań.
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Doradcy INTERMAG docierają do rolników, do gospodarstw sadowniczych 
i warzywniczych, organizują Farmy Demonstracyjne, na których prezentuje 
się w warunkach polowych działanie innowacyjnych produktów. Przez cały 
okres wegetacji roślin doradcy czynią zabiegi dokarmiania dolistnego i biosty-
mulacji zgodnie z Þ rmowymi programami lub stosując wybrane, potrzebne 
w danym momencie wegetacji produkty INTERMAG. 

Gospodarstwa, w których organizowane są Farmy Demonstracyjne peł-
nią rolę  opiniotwórczych liderów, na których wzorują się okoliczni rolnicy 
i ogrodnicy. W miejscach tych kilka razy w roku Þ rma organizuje otwarte spo-
tkania warsztatowe, które odbywają się zazwyczaj tuż przed standardowymi 
terminami zabiegów nawożenia dolistnego. W czasie spotkań omawiane są 
problemy, które pojawiają się na plantacjach, a ich organizatorzy proponują 
rolnikom rozwiązania, dzięki którym możliwe staje się zwiększenie efektyw-
ności produkcji polowej. 

Przedstawiciele Þ rmy uczestniczą również w Dniach Pola, organizowa-
nych wspólnie z innymi Þ rmami z pokrewnych branż, takich jak: ochrona 
roślin, maszyny rolnicze, nasiennictwo itp., które odbywają się na planta-
cjach, gdzie w całości zrealizowano zakładany plan nawożenia i ochrony. 
INTERMAG zaprasza na spotkania wszystkich  zainteresowanych proble-
mami związanymi ze zwiększaniem wielkości i jakości plonów. Informacje 
o miejscach i terminach spotkań można znaleźć na stronie www.intermag.pl 
w zakładce �spotkajmy się�.

Wyróżniene za solidność
Firma działa od 20 lat. Jest przed-

siębiorstwem handlowym � sprzedaje 
maszyny rolnicze sprawdzonych marek, i produkcyjnym � 
wyrabia instalacje pneumatyczne do ciągników, a także wy-
sokiej jakości zestawy TUZ oraz WOM. Pol-Agra z Płońska 
znana jest więc polskim rolnikom. Pierwszej klasy podzespo-
ły ułatwią im pracę, a szybkie i solidne naprawy maszyn 
wykonywane są �od ręki�, najczęściej pod domem klientów. 
Ta solidność i niezawodność oraz znakomita jakość wytwa-
rzanego przez Pol-Agrę sprzętu sprawiły, że nasza redakcja 
postanowiła uhonorować Þ rmę �Za 20 lat wprowadzania 
rozwiązań innowacyjnych do polskiego rolnictwa�. Stało 
się to podczas tegorocznych Mazowieckich Dni Rolnictwa 
w Poświętnem.

Pola Klasy S
W bieżącym sezonie Syngenta zorganizowała sześć 

pokazów. Odbyły się one w Bajdytach (koło Bartoszyc), 
Ulhówku (niedaleko Tomaszowa Lub.), podkarpackich 
Jankowicach, Łęcznej (koło Stargardu), Rogóźnie (pow. 
grudziądzki) i Dąbrowie Łazach na Podlasiu. Zaprezen-
towano kompleksowe programy ochrony roślin oraz 
odmiany rzepaku, kukurydzy, a także pierwszego na 
świecie jęczmienia hybrydowego. Sporo miejsca po-
święcono też nowościom. Należą do nich Symetra®, 
Bontima®, Vibrance Gold®, odmiany jęczmienia, rzepa-
ku i kukurydzy.

Trzeba przyznać, że wszystkie pokazy cieszyły się 
ogromną frekwencją. Ich uczestnicy mieli też możli-
wość zaobserwować w specjalnym namiocie � ciemni 
z podświetleniem ß uorescencyjnym � rozkład cieczy 
roboczej. Można się było przekonać, jakie efekty daje 
stosowanie różnego rodzaju dysz podczas wykonywa-
nia oprysków. W trakcie specjalnego pokazu polowego 
z zastosowaniem papieru wodnoczułego zademon-
strowano wpływ zapraw zbożowych na ukorzenienie 
roślin.

Pol-Agra

Farmy Demonstracyjne

Puchar Magazynu Ogólnopolskiego ZAGRODA otrzymuje współ-
właściciel Pol-Agry � Tadeusz Rzeszowski (z lewej), wręcza dr An-
drzej Seliga (ITP)



Dzięki temu liczba gospodarstw 
rolnych, które mogą się rozwijać, 

czyli takich, w których można utrzy-
mywać tzw. reprodukcję rozszerzoną, 
zwiększyła się z niespełna  200 tys. do 
około 300 tys. Rzecz w tym, że rodzin 
rolniczych utrzymujących się obec-
nie głównie lub wyłącznie z pracy na 
roli jest w Polsce około dwa razy wię-
cej. Otóż ta druga ich połowa, mimo 
wsparcia z budżetu UE i z budżetu 
krajowego, klepie zwyczajną biedę.

Po integracji z UE wzrost docho-
dów polskich rolników nie był jedyną 
zmianą. Jednocześnie rozpoczęło się 
niespotykane u nas dotąd koncen-
trowanie produkcji rolnej, której nie 
towarzyszyły, niestety, adekwatne 
zmiany w strukturze agrarnej. W re-
zultacie, mamy nadal około 1,5 mln 
gospodarstw rolnych o powierzchni 
ponad 1 ha. Tylko 26 proc. z nich osią-
ga produkcję rolną o wartości ponad 
8 tys. euro (około 33 tys. zł). 

Obecnie te małe gospodarstwa rol-
ne coraz częściej wycofują się z pro-
dukcji rolnej, mimo że w przeliczeniu 
na 1 ha użytków rolnych są lepiej wy-

posażone w ciągniki i inny sprzęt rol-
niczy, posiadają też budynki inwen-
tarskie, nie mówiąc już o dostatku, 
a nawet nadmiarze rąk do pracy. Po-
siadają jednocześnie możliwości zin-
tensyÞ kowania produkcji, m.in. przez 
poprawę agrotechniki, zwiększenie 
nawożenia i zużycia środków ochro-
ny roślin, wykorzystanie nasion kwa-

liÞ kowanych etc. Dzięki temu mogły-
by zwiększyć swój udział, zwłaszcza 
w chowie zwierząt gospodarskich czy 
w pracochłonnej produkcji owoców 
i warzyw, a także w wytwarzaniu rol-
niczych produktów  ekologicznych. 

Jednocześnie polskie rolnictwo 
pozostaje nadal mocno zróżnicowane 
regionalnie. W 9 województwach po-
wierzchnia przeciętnego gospodarstwa 

rolnego przekracza 15 ha, a w 7 pozo-
stałych mieści się w przedziale 4 do 
10 ha. Zdaniem niektórych, do utrwa-
lania obecnej, niekorzystnej struktury 
agrarnej przyczyniają się... dopłaty 
bezpośrednie, które otrzymuje około 
1,35 mln gospodarstw rolnych. 

W przyjętych niedawno nowych 
kierunkach Wspólnej Polityki Rolnej 
UE na lata 2014−2020 większy niż 
dotąd nacisk kładzie się na kwestie 
ochrony środowiska naturalnego oraz 
poprawę dobrostanu zwierząt. Jedno-
cześnie polityka wsparcia najmniej-
szych gospodarstw rolnych została 
znacznie uproszczona.  

W przyjętym przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowym sys-
temie dopłat  bezpośrednich zosta-
ją one zwiększone o ponad 25 proc. 
środków pochodzących z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli 
tzw. Þ lara II i te dodatkowe pieniądze 
w całości przeznacza się tym razem 
na rozwój rolnictwa aktywnego. Słu-
żyć temu będzie zróżnicowanie sta-

Większa motywacja
Zdaniem ekonomistów, po wejściu Polski do 
UE i objęciu polskiego rolnictwa zasadami 
Wspólnej Polityki Rolnej, dochody polskich 
rolników zwiększyły się ponad dwukrotnie

Mamy nadal około 1,5 mln gospodarstw 
rolnych o powierzchni ponad 1 ha, 
z których jednak tylko 26 proc. 
osiąga produkcję rolną o wartości 
ponad 33 tys. zł



7

wek płatności dodatkowych, których 
wysokość ma zależeć od powierzchni 
gospodarstwa rolnego i dla większych 
gospodarstw stawka ta będzie wyższa. 
Wyższe od średnich stawki dopłat do-
datkowych otrzymają rolnicy posiada-
jący gospodarstwa o powierzchni od 
3 do 30 ha Wyższe dopłaty otrzymają 
również rolnicy młodzi, w wieku do 
40 lat, przy czym liczebność tej grupy 
szacuje się na około 110 tys. 

Ze wspomnianych 25 proc. środ-
ków z PROW, na pomoc dla młodych 
rolników przeznaczy się 2 proc., zaś 
na płatności dodatkowe � 8,3 proc. 
Najwięcej, bo aż 15 proc., przeznaczy 
się na dopłaty związane z produkcją. 
Będą to dopłaty do chowu bydła, krów, 
owiec i kóz, a w przypadku produk-
cji roślinnej do roślin wysokobiałko-
wych, chmielu, skrobi ziemniaczanej, 
buraków cukrowych, pomidorów, tru-
skawek i malin oraz lnu i konopi. Do-
płaty te mają na celu zainteresowanie, 
zwłaszcza mniejszych gospodarstw, 
zwiększeniem produkcji rolnej, a więc 
i ich dochodów do poziomu umożli-
wiającego z czasem przejście do grupy 
gospodarstw towarowych. 

W założeniach WPR nie zapomnia-
no i o gospodarstwach bardzo małych, 
które, mimo  że skorzystają z dopłat 
na tzw. zazielenienie, zwolnione będą 
z dywersyÞ kacji czyli różnicowania 
upraw oraz z obowiązku utrzymywania 
obszarów proekologicznych. Ponadto 
mogą one skorzystać z jednorazowej 
dopłaty w wysokości do 60 tys. zł, jeśli 
w jej następstwie osiągną istotny (naj-
mniej 20 proc.) wzrost produkcji. 

W odniesieniu do polskiego rol-
nictwa obecne reguły Wspólnej Polity-
ki Rolnej UE tylko w części zwiększą 
swoją �środowiskową represyjność�. 
Np. z obowiązku dywersyÞ kacji upraw 
zwolnionych będzie u nas 83 proc. 
gospodarstw i 34 proc. ogólnej  po-
wierzchni gruntów ornych, natomiast 
obowiązek utrzymywania w gospo-
darstwie obszarów proekologicznych 
(o wielkości 5 proc., a potem 7 proc. 
ogólnej powierzchni użytków rol-
nych) będzie miało tylko 9 proc. rolni-
ków (około 135  tys. gospodarstw). 

Jednocześnie utrzymane zostają 
dodatkowe dopłaty do gospodarstw, 
które wytwarzają swoją produkcję 
w szczególnie trudnych warunkach. 
A warto podkreślić, że w Polsce odnosi 
się to do 56 proc. ogólnej powierzchni 
użytków rolnych. 

W następstwie wprowadzenia no-
wego systemu pomocy dla rolnictwa, 
średnia dopłata bezpośrednia wynie-
sie, jak obliczono, 246 euro do 1 ha, 
choć w skrajnych przypadkach może 
dojść nawet do 700 euro do każdego 
hektara użytków rolnych! 

Po raz pierwszy w wysokości dopłat 
bezpośrednich wprowadzona została 
również zasada degresywności. Obej-
mie ona te gospodarstwa rolne, które 
już obecnie otrzymują około 1,4 mln 
zł dopłat bezpośrednich rocznie. Otóż, 
gdyby teraz nadal zwiększały swoją 
powierzchnię, wyższych dopłat już 
nie otrzymają. Takich gospodarstw jest 
obecnie w Polsce około 150.

Zdaniem ministra rolnictwa, Mar-
ka Sawickiego, nowy system płatności  

bezpośrednich może spowodować, że 
liczba towarowych i samodzielnych 
ekonomicznie gospodarstw rolnych 
zwiększy się do około pół miliona. 

W sumie nowy system płatności 
bezpośrednich będzie sprzyjał zwięk-
szaniu produkcji rolnej, zwłaszcza 
w tych krajach UE, które, tak jak np. 
Polska, nie w pełni wykorzystują swój 
potencjał w produkcji żywności. Dzię-
ki temu Polska mogłaby się przesunąć 
w UE z siódmego na piąte miejsce, wy-
przedzając pod tym względem Wielką 
Brytanię i Holandię. Pierwsza czwór-
ka: Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpa-
nia jest na razie (a może i na zawsze?) 
poza naszym zasięgiem.

Edmund Szot
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Jednak w ostatnich latach liczba 
ciągników rolniczych w Polsce 

ulega już zmniejszeniu. W szczyto-
wym okresie było ich ponad 1,6 mln. 
W Unii Europejskiej więcej ciągni-
ków mają obecnie jedynie rolnicy 
włoscy i niemieccy (odpowiednio: 
1,9 mln i 2 mln). Mniej niż w Polsce 
ciągników rolniczych jest we Francji 
(około 1,1 mln), w Hiszpanii (1 mln) 
i w Wielkiej Brytanii (zaledwie 443 
tys.). Zauważmy przy tym, że war-
tość produkcji rolniczej we Francji 
jest ponad trzy razy, a w Hiszpanii 
dwa razy większa niż u nas.

Intensywna mechanizacja pol-
skiego rolnictwa zaczęła się dopie-
ro po wojnie, przy czym traktorom 
przyszło pełnić wówczas rolę także... 
ideologiczną. O traktorach śpiewano 
nawet pieśni  (�Hej wy, konie, ruma-
ki stalowe ...�). Na polskiej wsi miały 
one być forpocztą socjalizmu. W Pol-
sce rolnictwo nie dało się jednak ani 
upaństwowić, ani uspółdzielczyć 
i w tej sytuacji nabywcami ciągni-
ków zostali nolens volens niezasob-
ni w bilety NBP chłopi. W rezultacie, 
na zrównanie w Polsce liczby koni 
z liczbą ciągników trzeba było cze-
kać aż do 1988 roku. Od tej pory licz-
ba ciągników rosła, a koni ubywało.

W parze z rosnącą liczbą ciągni-
ków przybywało w polskim rolnic-
twie również maszyn rolniczych. 
Gdyby wziąć pod uwagę ich wydaj-
ność oraz powierzchnię zasiewów 

roślin, do uprawy lub do zbioru 
których są one przeznaczone, tak-
że obecną liczbę maszyn możnaby 
uznać za wystarczającą. Np. kom-
bajnów do zbioru zbóż (i rzepaku) 
jest już w Polsce około 165 tys., pod-
czas gdy łączna powierzchnia upraw 
zbóż i rzepaku ledwo przekracza 
8 mln ha. Oznacza to, że na każdy 
z tych kombajnów przypada około 50 
ha upraw, czyli 2−3 razy mniej, niż 
mogłyby one obrobić w czasie żniw. 
Podobnie jest z wykorzystaniem in-
nych maszyn. Niektórych maszyn, 

np. do sadzenia i zbioru ziemniaków 
jest obecnie za dużo także dlatego, że 
w okresie ostatnich 50 lat powierzch-
nia ich uprawy zmniejszyła się z 2,8 
mln ha do około 400 tys. ha. 

Nakłady ponoszone przez rol-
ników na mechanizowanie prac 
w polu i w zagrodzie są głównym 
składnikiem kosztów w gospodar-
stwie rolnym, tak więc to one w naj-
wyższym stopniu kształtują dochody 
rolników. Z kolei dochody te przesą-
dzają o konkurencyjności gospodar-

stwa rolnego i o możliwości jego dal-
szego utrzymania się na rynku. Rol-
nik może swoje dochody pomnażać 
poprzez powiększanie powierzchni 
swojego gospodarstwa i zwiększanie 
sprzedaży produktów rolnych, czyli 
przez zwiększanie przychodów, ale 
może te dochody powiększać także 
przez obniżanie kosztów. O ile trud-
no jednak obniżać koszty zakupów 
nawozów mineralnych czy środków 
ochrony roślin, o tyle daje się obni-
żać wydatki na mechanizację prac 
w rolnictwie, czego dowodzą przy-
kłady innych krajów. Takich jak np. 
Niemcy, w których od lat z powodze-
niem funkcjonują tzw. kółka maszy-
nowe. 

Podstawową przyczyną wysokich 
w Polsce kosztów mechanizacji rol-
nictwa jest rozdrobniona struktura 

agrarna. M.in. z powodu międzyre-
gionalnych różnic w tej strukturze, 
statystyczny ciągnik w Wielkopol-
sce �produkuje� 8 razy więcej mięsa 
i 5 razy więcej mleka, niż taki sam 
ciągnik na Podkarpaciu. Nie jest więc 
przypadkiem, że rolnik podkarpac-
ki częściej niż rolnik wielkopolski 
zostawia teraz ziemię odłogiem. Bo 
produkowanie czegokolwiek coraz 
mniej mu się opłaca. 

Anna Grabowska 

W Polsce liczba ciągników rolniczych jest 
obecnie mniej więcej taka jak liczba gospo-
darstw rolnych o powierzchni ponad 1 ha. 
Jednych i drugich jest po około 1 440 tys. 

Mechanizacja jest kosztowna

Statystyczny ciągnik w Wielkopolsce 
�produkuje� 8 razy więcej mięsa 
i 5 razy więcej mleka, niż taki sam 
ciągnik na Podkarpaciu



Szerokość robocza  3600 mm
Liczba ramion grabiących 9
Liczba zębów grabiących  36
Wydajność  3 ha/h
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Szerokość robocza  1650 mm
Wysokość koszenia  40 mm
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Liczba noży  6
Obroty WOM  (obr./min.)  540
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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
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Kosiarka rotacyjna  Z 175-1 zmodernizowana

Zgrabiarka karuzelowa Z 548

Kosiarka płozowa Z 066
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Ten rodzaj pomocy jest dostępny 
w Agencji również i teraz. W la-

tach 2002�2003 ARiMR udziela-
ła wsparcia na zalesianie gruntów 
rolnych o niskiej przydatności do 
prowadzenia działalności rolniczej. 
Łącznie w ciągu pierwszych 10 lat 
swojego istnienia Agencja przeka-
zała na rozwój wsi i obszarów wiej-
skich ok. 12 mld zł.

Po włączeniu naszego kraju do 
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Eu-
ropejskiej do rolnictwa, przemysłu 
przetwórczego i na tereny wiejskie 
popłynął, za pośrednictwem ARiMR, 
bezprecedensowy w naszej histo-
rii, duży strumień pieniędzy. Był on 
skierowany na utrzymanie stabilno-
ści ekonomicznej gospodarstw, po-
prawę konkurencyjności produkcji 
rolniczej, obniżenie jej kosztów i za-
pewnienie niższych cen żywności na 
rynku, modernizację gospodarstw, 
tworzenie miejsc pracy niezwiąza-
nych z rolnictwem, unowocześnie-

nie zakładów przetwórczych, rozwój 
infrastruktury i usług na terenach 
wiejskich, poprawę warunków ży-
cia, ochronę środowiska naturalnego 
i tradycyjnego krajobrazu wiejskiego, 
odnowę zabytków jak i zachowanie  
tradycji oraz wspomaganie rozwoju 
życia kulturalnego. 

Od 2004 do połowy 2014 roku, za 
pośrednictwem Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa do 
rolników, przedsiębiorców i innych 
beneÞ cjentów traÞ ła ogromna kwo-
ta blisko 200 mld zł.

Przedakcesyjny SAPARD
Pierwszym współÞ nansowanym 

przez UE programem rozwoju pol-
skiego rolnictwa i obszarów wiejskich 
był SAPARD, realizowany w ramach 
pomocy przedakcesyjnej. A pierwszą 
instytucją w Polsce działającą w opar-
ciu o procedury obowiązujące w Unii 
była Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, której jako akre-

dytowanej agencji płatniczej powie-
rzono wdrażanie tego programu. Nie 
przez przypadek to właśnie ARiMR 
została wybrana do tej roli, bowiem 
działając od 1994 r. miała już prakty-
kę w zarządzaniu programami pomo-
cy krajowej (np. dopłaty do kredytów 
preferencyjnych) i międzynarodowej 
(np. pożyczka Banku Światowego). 
Można więc śmiało stwierdzić, że to 
ARiMR jest w naszym kraju pionie-
rem przekształceń instytucjonalnych 
w procesie integracji z UE. 

SAPARD miał za zadanie pomóc 
rolnikom w przygotowaniu się do 
wejścia w strukturę unijnego rolnic-
twa, dostosować się do jego wyma-
gań. W jego ramach Agencja w la-
tach 2002�2004 wypłaciła 4,5 mld 
zł. Nabyte w trakcie wdrażania tego 
programu doświadczenia i umiejęt-
ności prawno-Þ nansowe okazały się 
niezwykle cenne, i to nie tylko dla 
ARiMR, bowiem pełne członkostwo 
Polski w UE oznaczało transfer do 

Już 20 lat wspieramy polskie 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich. W początkach swojego istnienia 
ARiMR udzielała wsparcia z budżetu krajowego głównie 
na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych 
rolnikom przez banki.
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naszego kraju funduszy o ogromnej 
skali blisko 200 mld zł. 

Wspólna Polityka Rolna 
Unii Europejskiej � dopłaty 
bezpośrednie i PROW

Wstąpienie do Unii w maju 2004 
r. i tym samym objęcie polskiego rol-
nictwa instrumentami Wspólnej Po-
lityki Rolnej (WPR) otworzyło w hi-
storii naszej wsi i rolnictwa nowy 
rozdział. Mogliśmy wciąż wykorzy-
stywać przyznaną nam pomoc przed-
akcesyjną, a dodatkowo, jako pełno-
prawny członek Unii otrzymaliśmy 
nowe wsparcie. 

Głównym instrumentem wspar-
cia dochodów rolników w UE są 
płatności bezpośrednie. W 2004 r. 
polscy rolnicy otrzymali je po raz 
pierwszy. Od tego czasu o takie do-
płaty co roku ubiega się ok. 1,3 mln 
rolników. Z roku na rok rosła łączna 
kwota tych płatności � od prawie 7 
mld zł w 2005 r. ( kiedy po raz pierw-
szy dotyczyły one całego roku) do po-
nad 14 mld zł w 2013 r. Do połowy 
2014 roku ARiMR wypłaciła z tego 
tytułu ponad 103 mld zł. System 
dopłat zapewnia stabilność ekono-
miczną w sektorze rolnictwa, obni-
ża koszty prowadzenia gospodarstw 
i pozwala na utrzymywanie cen żyw-
ności na rynku na niewysokim  po-
ziomie. Bez dopłat załamałyby się 

budżety domowe wielu rodzin na-
szych rolników. Według różnych ba-
dań udział tych dopłat w dochodach 
rolników stanowi aż około 50%. Płat-
ności bezpośrednie są najbardziej po-
wszechnym instrumentem WPR, ale 
równie ważnym � a bywa, że jeszcze 
ważniejszym, jest wsparcie udziela-
ne z tzw. drugiego Þ laru tej polityki 
czyli np. z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. W pierwszych latach 
po akcesji II Þ lar był podstawowym 
źródłem Þ nansowania zmian i do-
stosowań sektora rolno-spożywcze-
go do wymagań konkurencyjnych na 
wspólnotowym rynku, Þ nansowania 
modernizacji  gospodarstw rolnych, 
sektora rybackiego oraz rozwoju ob-
szarów wiejskich. Korzystaliśmy 
z trzech programów:
� Plan Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2004�2006,
� Sektorowy Program Operacyjny 

"Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego i rozwój 
obszarów wiejskich 2004�2006",

� Sektorowy Program Operacyjny 
"Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 
2004�2006". 
Z PROW 2004�2006 beneÞ cjen-

ci ARiMR otrzymali 10,88 mld zł. 
Najwięcej środków przeznaczono na 
wspieranie działalności rolniczej na 
obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (ONW). W ko-
lejnym okresie programowania ta 
forma pomocy była kontynuowana. 
Korzysta z niej co roku 700 tys. go-
spodarstw, a poziom wsparcia kształ-
tuje się na wysokości ok. 1,3 mld zł. 
Dzięki tym pieniądzom udało się za-
pobiec zaniechaniu produkcji rolni-
czej na 7,3 mln ha, czyli aż połowie 
areału zgłoszonego do dopłat bezpo-
średnich. Na drugim miejscu znala-
zło się wówczas wsparcie na dosto-
sowywanie gospodarstw do standar-
dów obowiązujących w Unii. Warto 
tu przypomnieć, że jeszcze w 2003 
r. tylko raptem 4 % gospodarstw do-
starczających mleko do mleczarni 
spełniało warunki produkcji i stan-
dardy jakości mleka obowiązujące 
we Wspólnocie. A obecnie jesteśmy 
przecież prawdziwą mleczną potęgą. 
Na trzecim miejscu pod względem  
ilości przekazanych środków zna-
lazły się renty strukturalne. Zostały 
one wprowadzone  jako instrument 
służący poprawie struktury agrarnej 
i wymianie pokoleniowej na wsi, bo 

był  połączony z innym działaniem 
�premiami na start młodych rolni-
ków�. Środki z PROW 2004�2006,  
stworzyły podwaliny pod późniejsze 
jeszcze większe przemiany. 

Z Sektorowego Programu Ope-
racyjnego �Restrukturyzacja i mo-
dernizacja sektora żywnościowego 
i rozwój obszarów wiejskich 2004�
2006� Agencja rozdysponowała 6,56 
mld zł. głównie na rozwój gospo-
darstw rolników i restrukturyzację 
przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Zdecydowana większość środków 
z tego programu została przekaza-
na  na inwestycje w gospodarstwach 
rolnych oraz modernizację przetwór-
stwa żywności. Pozwoliło to tej bran-
ży na rozwinięcie skrzydeł i obecne 
sukcesy nie tylko na europejskich 
rynkach. 

Wsparcie polskiej wsi w pierw-
szych latach po akcesji, to jednak 
tylko preludium do tego, co miało się 
wydarzyć po 2007 roku, kiedy Polska 
uzyskała dostęp do pełnego siedmio-
letniego budżetu unijnego. Stała się 
wówczas największym unijnym be-
neÞ cjentem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Na realizację PROW na lata 
2007�2013, największego jak do tej 
pory programu pomocowego dla 
polskiego rolnictwa, nasz kraj otrzy-
mał ponad 70 mld zł. Rozdzielenie 
tej gigantycznej kwoty powierzono 
ARiMR, która stała się największą 
agencją płatniczą w Europie. To było 
duże wyzwanie, potrzeba determina-
cji, wysiłku, kreatywności i sprawno-
ści organizacyjnej rolników, przetwór-
ców żywności oraz instytucji pracu-
jących na rzecz wsi, by dana Polsce 
szansa w postaci miliardów złotych 
na rozwój gospodarczy została wyko-
rzystana. I to się udało. Zdecydowana 
większość środków z budżetu PROW 
2007�2013 została spożytkowana 
przez polską wieś. Pieniądze skiero-
wano na inwestycje, budowę poten-
cjału przemysłu przetwórczego, two-
rzenie miejsc pracy, organizację grup 
producentów rolnych, przedsięwzię-
cia chroniące środowisko naturalne, 
poprawę infrastruktury w gminach, 
wspieranie lokalnej aktywności. 

Dzisiejsza fotograÞ a polskiej wsi 
i rolnictwa w niczym nie przypomi-
na tej sprzed dekady. Już nie widać  
furmanek, a stare traktory stają się 

 rolnictwo
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rzadkością. Na polach pracuje no-
woczesny sprzęt, w gospodarstwach 
stoją nowe budynki. Za unijne pie-
niądze w ciągu ostatnich 10 lat rol-
nicy kupili ok. 388 tys. ciągników, 
maszyn czy urządzeń rolniczych, 
zrealizowali ponad 8 tys. inwestycji 
budowlanych, w tym lśniące nowo-
ścią silosy zbożowe. Nie jest to bilans 
ostateczny, bo ten poznamy w 2015 
r., gdy ARiMR zakończy rozliczanie 
PROW 2007�2013. Dzięki moder-
nizacji swoich gospodarstw, bardzo 
duża grupa rolników nie musi mieć 
już kompleksów w stosunku do ko-
legów z zachodu, a co więcej  może 
z nimi �iść w zawody�. Bardzo też 
cieszy, że nasza wieś �odmłodnia-
ła�. Według badań Eurostatu średni 
wiek polskiego rolnika jest najniższy 
w UE. Zmiana pokoleniowa ruszyła, 
gdy w 2004 r. uruchomiono euro-
pejskie fundusze przeznaczone na 
ułatwienie startu młodym rolnikom, 

a także wsparcie rolników w wieku 
przedemerytalnym, którzy w zamian 
za rentę strukturalną przekazywali 
swoje gospodarstwo młodszym na-
stępcom. W efekcie powstało ponad 
37 tys. nowych gospodarstw prowa-
dzonych przez młodych, dobrze wy-
kształconych i przygotowanych do 
zawodu rolników. 

Z raportu �Polska wieś 2012�, 
przygotowanego przez Fundację na 

Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 
wynika, że integracja Polski z UE 
przyniosła wzrost dochodów rolni-
ków. Zwiększyły się one dwukrotnie 
w porównaniu z okresem sprzed ak-
cesji. 

Wzrasta konkurencyjność gospo-
darcza terenów wiejskich, na którą 
składa się nie tylko produkcja rolna, 
ale również turystyka, sektor usług, 
handel, rzemiosło i małe przedsię-
biorstwa. Wieś, obok swej tradycyjnej 
roli producenta żywności, zyskuje 
także na znaczeniu, jako przestrzeń 
działalności gospodarczej niezwią-
zanej z rolnictwem. Impulsem do 
takich przemian stały się europejskie 
programy pomocowe. Dzięki nim 
w ciągu ostatnich 10 lat powstało 
ok. 53 tys. nowych miejsc pracy, nie 
związanych z rolnictwem. 

Poprawiła się jakość życia miesz-
kańców wsi i małych miast. Powstały 
kilometry wodociągów i kanalizacji, 

setki oczyszczalni ścieków, syste-
my segregacji odpadów, odnowiono 
centra wielu miejscowości, powsta-
ły setki placów zabaw, wybudowano 
bądź zmodernizowano wiele świetlic 
wiejskich, domów kultury. Wieś staje 
się atrakcyjnym miejscem do życia 
i właśnie to zauważyło wielu  miesz-
kańców miast. W ciągu 10 lat prawie 
ćwierć miliona Polaków przeniosło 
się z miast na wieś. 

Polski przemysł przetwórstwa 
żywności, po skorzystaniu z szans na 
wsparcie i nieskrępowanemu dostę-
powi do nowoczesnych technologii,  
stał się jednym z najnowocześniej-
szych na świecie. Od 2004 r. ARiMR 
przekazała zakładom z tej branży ok. 
4 mld zł. Zmodernizowany, wyposa-
żony w najnowsze technologie prze-
mysł też wpłynął na przeobrażenia 
w rolnictwie. Żeby sprostać konku-
rencji  i produkować dobre jakościo-
wo towary, musiał zacząć egzekwo-
wać od swych dostawców, czyli rol-
ników  wysoką jakość dostarczanych 
produktów oraz mieć do dyspozycji 
duże partie surowców. Ta wzajem-
na zależność przyniosła obopólne 
korzyści, a Polska stała się jednym 
z największych producentów żyw-
ności w Europie. Następstwem tego 
jest także rosnący, z roku na rok, jej 
eksport. Według szacunków MRiRW 
sprzedaż polskich produktów rolno-
spożywczych za granicę w ostatnich 
dziesięciu latach wzrosła pięciokrot-
nie. 

Wspólna Polityka 
Rybacka UE

Gigantyczne przemiany nastąpi-
ły w sektorze rybackim, na którego 
rzecz, od 2004 roku czyli po wstapie-
niu Polski do UE, co oznaczało dostęp 
do wsparcia z jej Wspólnej Polityki 
Rybackiej, ARiMR przekazała ponad 
4 miliardy złotych. Pieniądze te, roz-
dzielane w ramach dotychczasowych 
dwóch programów: Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego �Rybołówstwo 
i przetwórstwo ryb 2004�2006� oraz 
Programu Operacyjnego �Zrówno-
ważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007�2013� traÞ ły do rybaków, arma-
torów statków, zakładów przetwarza-
jących ryby, zarządów portów, samo-
rządów, urzędów marszałkowskich 
oraz organizacji producentów ryb. 
Efekty, udzielonego przez ARiMR 
wsparcia najlepiej widać na wybrze-
żu bałtyckim, chociaż nie brak ich 
i w innych regionach Polski. 

Unijne wsparcie pozwoliło na 
stworzenie lub znaczące rozbudowa-
nie 444 gospodarstw rybackich oraz 
utrzymanie 550 gospodarstw hodu-
jących ryby tradycyjnymi metodami, 
które wspomagają ochronę, a nawet 
poprawę stanu środowiska natural-
nego. Ogromne sukcesy odnoszą też 

Dzięki wsparciu udzielanemu przez ARiMR w Polsce odrodził się, skazywany na upa-
dek sektor mleczarski,
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nasi naukowcy zajmujący się szuka-
niem nowych rozwiązań w połowach 
czy hodowli ryb, którzy również wy-
korzystują wsparcie z ARiMR prze-
znaczone dla rybactwa. Warto też 
odnotować, że z budżetu Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa UE sÞ nanso-
wano ok. 140 kampanii informacyj-
nych i promocyjnych, co z pewno-
ścią wpłynęło na wzrost spożycia ryb 
i produktów rybnych przez Polaków, 
którzy wreszcie docenili ich walory 
smakowe i zdrowotne. 

Szanse wraz z nowym 
budżetem WPR UE 
na lata 2014�2020

Rozwój polskiej wsi będzie trwał 
i nasze rolnictwo umocni się w gro-
nie potęg światowych w tej dziedzi-
nie. Wiele wskazuje, że osiągnięty  
w ubiegłym roku rekord wartości 
eksportu naszej żywności w wysoko-
ści 20 mld. euro, niebawem zostanie 
pobity. W nowym, unijnym budżecie 
na lata 2014�2020 zarezerwowano 
dla naszego rolnictwa 42,4 mld euro, 
o 3,2 mld euro więcej niż mieliśmy do 
dyspozycji w poprzedniej perspekty-
wie Þ nansowej. Na dopłaty bezpo-
średnie przypadnie 23,7 mld euro, na 
PROW 2014�2020  � 13,5 mld euro, na 
rozwój obszarów wiejskich � 5,2 mld 
euro z Funduszu Spójności. Wiele in-
strumentów wsparcia w ramach no-
wej WPR pozostanie i pomoc będzie 
udzielana według zasad znanych już 
z poprzedniego okresu, ale będą też  
zmiany. Od przyszłego roku wzrośnie 
wysokość dopłat bezpośrednich wy-
płacanych polskim rolnikom. Nasze-
mu rządowi udało się wywalczyć, że  
wyniosą one średnio ok. 240 euro na 
ha. Przy czym rolnicy gospodarujący 
na areale większym niż 15 ha, żeby 
otrzymać je w pełnej wysokości, będą 
musieli spełniać dodatkowe tzw. wy-
mogi ekologiczne. Będą więc musieli 
np. różnicować uprawy, utrzymywać 
istniejące trwałe użytki zielone i ob-
szary proekologiczne. Jeśli tego nie 
zrobią otrzymają dopłaty pomniej-
szane o 30 proc. Przy czym w wypad-
ku Polski, ponieważ ponad 80 proc. 
gospodarstw, ma mniejszy areał niż 
15 ha, więc nie będzie objęta tymi 
nowymi wymogami. To oznacza, że 
z ich powodu nie grozi im obniże-
nie wysokości dopłat. W ramach do-
płat bezpośrednich nowością będzie 
zwiększenie ich wysokości dla rolni-

ków  mających poniżej 40 lat życia. 
W Polsce jest ich ok. 100 tys. Od 2015 
roku przez kolejne pięć lat będą oni 
otrzymywać dopłaty bezpośrednie 
o 25 proc. większe niż pozostali. Tu 
warto też dodać, że tak jak obecnie 
młodzi rolnicy, będą dostawać na 
start zawodowy ostatnio zwiększo-
ne �premie� na tworzenie gospo-
darstw, które wynoszą 100 tys. zł. 

Kolejna zmiana w dopłatach pole-
ga na tym, że od przyszłego roku będą 
otrzymywać je tylko tzw. aktywni 
rolnicy, czyli tacy, którzy: uprawiają 
ziemię, utrzymują ją w należytej kul-
turze i produkują na rynek. Samo po-
siadanie gruntów rolnych, nawet jeśli 
mają one charakter rolny i są utrzy-
mywane w dobrej kulturze rolniczej, 
nie wystarczy by otrzymywać płatno-
ści obszarowe. Ten przepis sprawi, że 
z tego wsparcia nie skorzystają wła-
ściciele i użytkownicy terenów spor-
towych, rekreacyjnych czy lotnisk. 

Przeprowadzone też zostały zmia-
ny w tzw. II Þ larze Wspólnej Polity-
ki Rolnej � w skład którego wchodzi 
PROW 2014�2020.  Dotyczą one m.in. 
działania modernizacja gospodarstw 
rolnych. Po uruchomieniu Programu 
wielkość wsparcia będzie zależała 
od rodzaju inwestycji. Kwoty pomo-
cy np. na przedsięwzięcia związane 
z produkcją prosiąt, na wsparcie in-
westycji budowlanych, czy doÞ nan-
sowanie zakupu maszyn i urządzeń 
do produkcji, będą się różniły od sie-
bie. Zwłaszcza maksymalny poziom 
dotacji (w przypadku np. produkcji 

prosiąt 900 tys. zł) będzie znacznie 
wyższy niż poprzednio, kiedy to dla 
wszystkich przedsięwzięć prowadzo-
nych w ramach modernizacji gospo-
darstw wynosił on najwyżej 300 tys. 
zł. Nowością jest też powrót do udzie-
lania wsparcia małym gospodarstwom 
rodzinnym, niskotowarowym. Z  Pro-
gramu na lata 2007�2013, takie małe 
gospodarstwa nie mogły korzystać, 
ponieważ nie posiadały odpowiednie-
go potencjału ekonomicznego. Teraz 
będą mogły ubiegać się o tzw. premie 
na restrukturyzację małych gospo-
darstw. 

Dla sektora rybackiego Unia prze-
znaczyła 6,5 mld euro. Ile z tej kwoty 
otrzyma Polska na razie nie wiadomo, 
ale jak się przewiduje nasi rybacy czy 
hodowcy ryb będą mieli do dyspo-
zycji wsparcie na dotychczasowym 
poziomie. 

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa jest przygoto-
wana do sprawnego i szybkiego roz-
dzielania zarówno unijnego wsparcia 
jak i pomocy ze środków  krajowych, 
w nowej perspektywie  Þ nansowej na  
lata 2014�2020 i do pomagania w ich 
�absorbowaniu�. Mamy nadzieję, że 
ocena naszej pracy przez rolników 
i innych beneÞ cjentów, wyrażana 
w badaniach opinii społecznej, bę-
dzie nadal równie wysoka jak była 
dotychczas. 

Zapraszamy do skorzystania 
z oferowanego przez nas wsparcia.

DKS ARiMR 

Na wsi powstało dotychczas 53 tys. nowych miejsc pracy, niezwiązanych z rolnic-
twem.
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Dotychczasowe eksportowe suk-
cesy polskiego sektora żywno-

ściowego, które oby nie stały się co-
kolwiek usypiające, wynikają jednak 
po części z przerobu importowanych 
surowców i półfabrykatów (m.in. tyto-
niu, ryb, prosiąt itd.), a więc nie w ca-
łości są rezultatem wysiłku polskich 
rolników. Wynika z tego, że dodatnie 
saldo w handlu zagranicznym towa-
rami rolno-spożywczymi w większym 
stopniu zawdzięczamy polskiemu 
przemysłowi spożywczemu niż pol-
skiemu rolnictwu.  

Czyli już z tego można wyciągnąć 
wniosek, że polski rolnik, gdyby tyl-
ko chciał, miałby w co włożyć ręce. 
Mógłby np. zwiększyć odchów prosiąt 
czy pogłowie młodego bydła ras mię-
snych, gdyż nasz bilans w handlu za-
granicznym wieprzowiną jest obecnie 
mocno ujemny, a spożycie wołowiny 
w Polsce jest 6 do 10 razy niższe niż 
w innych krajach Unii Europejskiej! 

Ministerstwo rolnictwa słusznie 
więc skupiło obecnie swoje działania 
głównie na zwiększeniu pogłowia 
trzody chlewnej, czemu sprzyjać bę-
dzie wysokie wsparcie dla inwestowa-
nia akurat w ten kierunek produkcji. 
Na wsparcie mogą liczyć także produ-
cenci mleka oraz hodowcy bydła ras 
mięsnych. 

Nie zalicza się nasz kraj do lide-
rów UE również pod względem spo-
życia białka zwierzęcego. W Polsce 
oblicza się je na około 52 g na osobę 
dziennie, podczas gdy w Danii czy 
Holandii jest to ponad 70 g. Jadłospis 
Polaka jest w sumie monotonny i dość 
ubogi. W dodatku polski konsument 
nie wydaje się być szczególnie przy-
wiązany do tradycji. W porównaniu 
z poprzednimi wiekami niskie w Pol-
sce jest spożycie pożywnych kasz 
(owsianej, jęczmiennej, gryczanej i ja-
glanej). Niewielu naszych rodaków 
widuje obecnie na swoim stole bażan-
ty, perliczki, kapłony czy tak niegdyś 

popularne półgęski i kaczki. Drób to 
u nas w 97 proc. kurze brojlery i in-
dyki. Jakże małe jest również spożycie 
mięsa jagnięcego czy tak niezbędnych 
w diecie człowieka ryb. 

Tymczasem popyt na niektóre 
z wymienionych wyżej rodzajów mię-
sa na pewno nie jest w pełni zaspo-
kojony, zaś na inne gatunki powinno 
się go po prostu, wywołać. A nie ma 
tego popytu m.in. dlatego, że uwiądł 
on w następstwie braku podaży. 

Jak z tego widać, w gospodar-
stwach rolnych w Polsce jest szansa 
na dalsze zwiększanie produkcji. I to 
nie tylko z myślą o eksporcie. Otóż 

obecnie 2,5−3 mln obywateli naszego 
kraju żyje poniżej minimum egzysten-
cji i ludzie ci okresowo zwyczajnie 
głodują. Takie są skutki daleko po-
suniętego w Polsce rozwarstwienia 
społecznego, które pojawiło się wraz 
z wprowadzeniem zasad gospodarki 
rynkowej. Zmniejszenie tego rozwar-
stwienia do takiego poziomu, jaki jest 
np. w Czechach, wymagałoby przy-
jęcia przez polski parlament bardziej 
humanitarnej polityki społecznej. 

Rolnictwo nie jest jednak obec-
nie tylko wielką fabryką żywności. 
W ostatnich latach duże nadzieje wią-
że się z możliwościami produkowania 
przez ten dział gospodarki... energii, 
tym cenniejszej, że przyczyniającej 
się do ochrony i poprawy stanu środo-
wiska naturalnego.  

W dawnych wiekach, gdy rol-
nictwo było najważniejszym dzia-
łem krajowej gospodarki i pracowało 
w nim około 80 proc. polskiego spo-
łeczeństwa, dostarczało ono nie tylko 
żywności, ale i materiałów budowla-
nych, np. na pokrycie dachów (strze-
chy), a także surowców do produkcji  
obuwia (drewniaki) czy odzieży (len). 
Produkowało ułatwiające trawienie 
i wzbogacające dietę różnego rodzaju 
przyprawy, było też fabryką większo-
ści stosowanych wówczas powszech-
nie leków (zioła lecznicze).

Co nam zostało z  tych lat, widać 
na przykładzie lnu. Przed II wojną 
światową uprawiano go w Polsce na 
powierzchni około 150 tys. ha, obecnie 
zajmuje on powierzchnię ponad 300 
razy (!) mniejszą (niespełna 500 ha). 
We Francji areał lnu jest obecnie 

100 razy większy niż w Polsce. I jakoś 
Francuzi nie uważają produkcji lnu za 
coś �przestarzałego�, na co w nowo-
czesnym rolnictwie nie ma miejsca.   

Rolnicy niemieccy i francuscy 
produkują również wiele ziół leczni-
czych, czym w Polsce mogliby zająć 
się dotychczasowi producenci coraz 
mniej potrzebnego Europie tytoniu. 
Suszarnie już przecież mają. 

Polskie rolnictwo, oprócz zwięk-
szenia produkcji potrzebuje też więk-
szego jej zróżnicowania. Oba te dzia-
łania będą zresztą współzależne. Wa-
runkiem ich powodzenia jest jednak 
podjęcie wysiłku organizacyjnego, po-
legającego na takim pilnowaniu relacji 
cen, by wszystkim uczestnikom tych 
działań one się, po prostu, opłaciły.

SE

Na wsi jest co robić

We Francji areał lnu jest obecnie 
100 razy większy niż w Polsce, 
zajmuje około 50 tys. ha. I jakoś 
Francuzi nie uważają produkcji lnu 
za coś �przestarzałego�

W latach 2014−2020 najważniejszym zadaniem 
polskiego rolnictwa będzie poprawa jego konkuren-
cyjności oraz zwiększenie produkcji rolnej. 
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Nawozy � sprawdź ich jakość



16

Niewłaściwe mianowicie są pro-
porcje między ilością wprowa-

dzanego do gleby azotu, fosforu i po-
tasu, które w Polsce kształtują się jak 
1,00:0,32:0,35, podczas gdy powinno 
to być 1,00:0,50:0,98. Zdecydowa-
nie za małe jest u nas także zużycie 
nawozów wapniowych (52 kg CaO 
na 1 ha). W kraju takim jak Polska, 
w którym co najmniej 55 proc. gleb 
wymaga wapnowania, powinno ono 
być dwa, a nawet trzy razy wyższe. 

O tym, że plony zbóż i innych 
roślin zależą od ilości stosowanych 
w ich uprawie nawozów mineralnych, 
wiedzą w Polsce chyba wszyscy rolni-
cy, ale nie wszyscy się tym przejmują. 
Zdaniem ekspertów IERiGŻ, nawozy 
mineralne i wapniowe wykorzystuje 
tylko 1032 tys. gospodarstw rolnych, 
tj. 72,1 proc. ich ogólnej liczby, po-
zostałe ograniczają się do nawożenia 
gleb nawozami naturalnymi. 

Poziom nawożenia nawozami mi-
neralnymi jest silnie zróżnicowany 
regionalnie. Od 226,4 kg NPK na 1 ha 
w woj. opolskim i 213 kg NPK w woj. 
zachodniopomorskim do 69,1 kg NPK 
w woj. małopolskim i 76,2 kg NPK na 
1 ha w woj. podkarpackim.  

Rolnik podejmując decyzję o za-
kupie nawozów mineralnych kieru-
je się głównie relacją ich cen do cen 
produktów rolnych, które mają na 
tych nawozach urosnąć. Producenci 
nawozów wiedzą, oczywiście, o tym 

i miarkują ceny swoich wyrobów 
w zależności od tego, jakie są aktual-
ne ceny produktów rolnych. 

Drugą barierą dla podnoszenia cen 
nawozów mineralnych produkowa-
nych w kraju jest ich import. A spro-
wadzamy je nie tylko z innych państw 
UE, ale także z Rosji i Białorusi. I ten 
import wcale nie jest taki mały. Jak in-
formuje mgr inż. Arkadiusz Zalewski 
z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej, w ubiegłym 
roku stanowił on około 31 proc. kra-
jowej produkcji. Z krajów UE i np. z 
Norwegii sprowadziliśmy 42 proc. im-
portowanych nawozów, w tym z Nie-
miec 18 proc., ponadto około 30 proc. 

importu pochodziło z Rosji i około 
22 proc. z Białorusi. 37 proc. importu 
nawozów stanowiły nawozy potaso-
we, 34 proc. � nawozy azotowe i około 
29 proc. nawozy wieloskładnikowe. 

Zdaniem Arkadiusza Zalewskie-
go, ceny krajowych nawozów mi-
neralnych są w Polsce dość wyso-
kie. Nieco niższe są ceny nawozów 
importowanych, a pochodzących 
z Rosji czy Białorusi są niższe nawet 
o 10�20 proc. Przy czym jakość na-
wozów z importu nie odbiega na ogół 
od jakości nawozów produkowanych 
w kraju. Choć, oczywiście, mogą się 

zdarzać pojedyncze przypadki, że 
efekty zastosowania nawozów im-
portowanych są niższe od tych, ja-
kich rolnik oczekiwał.

Zdaniem specjalistów od nawo-
żenia, jego obecny poziom w Polsce 
można by uznać za w miarę wystar-
czający. To znaczy jest on dostosowa-
ny do obecnych trendów w tzw. sta-
rych krajach UE, gdzie rolnicy zuży-
wają nawozów coraz mniej. Odwrot-
ne zjawisko obserwuje się natomiast 
w 12 tzw. nowych krajach Unii, w któ-
rych poziom nawożenia ciągle jeszcze 
wzrasta. Ale nadal jest on średnio niż-
szy niż w starych krajach UE.

(red)

Nawozić racjonalnie
Średni poziom nawożenia mineralnego w UE 
oblicza się na 81 kg NPK na 1 ha, gdy w ubiegłym 
sezonie w Polsce wyniósł on 139 kg NPK na 1 ha. 
Polscy rolnicy dokarmiają więc swoje rośliny 
mocno, tyle że nie zawsze racjonalnie.

Poziom nawożenia gleb nawozami mineralnymi 
jest silnie zróżnicowany regionalnie 
� od 226,4 kg NPK na 1 ha w woj. opolskim 
do 69,1 kg NPK w woj. małopolskim.
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Nawozy � sprawdź ich jakość. 
Nie kupuj kota w worku!
Coraz rzadziej, ale wciąż napływają do nas nawozy niewiadomego pochodzenia. Rozprowa-
dzane są głównie we wschodniej części kraju. Są tanie, jednak nie trzymają standardów ja-
kości. Nie kupujmy kota w worku. I dlatego rozpoczynamy promocję wyrobów Þ rm, którym 
warto zaufać. W kolejnych magazynach przedstawimy kolejnych producentów. Na początek 
FOSFAN, Instytut Nowych Syntez Chemicznych i INTERMAG.
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Opłacalność produkcji rolniczej i ogrodniczej wa-
runkowana jest maksymalnym wykorzystaniem 
potencjału plonotwórczego roślin. 

Nasi eksperci czynnie śledzą postęp w naukach przy-
rodniczych, analizują specyficzne potrzeby pokarmowe 
poszczególnych gatunków roślin i opracowują produk-
ty, których rolą jest podnoszenie wydajności produkcji 

w różnych sektorach upraw oraz uzyskiwanie plonów 
najwyższej jakości. Przemyślane działania rozwojowe 
wpływają na modyfikowanie i unowocześnianie naszych 
programów dokarmiania i biostymulacji roślin poprzez 
wprowadzanie innowacyjnych preparatów zapewniają-
cych optymalny wzrost i rozwój roślin. 

Nowości z 2014 roku to:

OPTYSIL®

Innowacyjny produkt z grupy antystresantów zawie-
rający w swoim składzie aktywny krzem. OPTYSIL jako 
antystresant korzystnie wpływa na kondycję roślin pod-
danych działaniu niesprzyjających warunków wzrostu 
takich jak: susza, zasolenie gleby, porażenie przez pa-
togeny grzybowe i szkodniki. Krzem zawarty w OPTYSI-
LU wzmacnia ściany komórkowe i zwiększa odporność 
roślin na uszkodzenia mechaniczne oraz wyleganie. 
W korzeniach, warstwa mechaniczna zawierająca krzem, 
utrudnia ich porażenie przez niektóre patogeny odglebo-
we. W warunkach suszy OPTYSIL zmniejsza skutki stre-
su wodnego poprzez lepszy wzrost korzeni, mniejsze 
parowanie wody z roślin i większą wydajność fotosyn-
tezy. Stymuluje pobieranie i wykorzystanie składników 
pokarmowych (zwłaszcza fosforu) z gleby. Jest prepara-

tem idealnie wpisującym się w koncepcję integrowanej 
produkcji roślin, ponieważ nie wnosi do środowiska żad-
nych niebezpiecznych substancji biologicznie czynnych 
mogących negatywnie oddziaływać na organizmy nie 
będące celem zwalczania. 

OPTYSIL zakwalifikowany jest do stosowania w rol-
nictwie ekologicznym Świadectwo nr NE/251/2014.

TERRASTART® 
Nawóz startowy w formie mikrogranualtu, to specjal-

nie skomponowany nawóz (zawierający fosfor i inne ma-
kroelementy oraz cynk) o średnicy granul 0,5–1,2 mm, do 
stosowania z siewem, jako nawożenie startowe. Celem 
tego typu nawożenia jest przełamanie bariery fizjologicz-
nej rośliny, polegającej na słabym pobieraniu składników 

INTERMAG to czołowy polski producent szero-
kiej palety agrochemikaliów dla rolnictwa i ogrod-
nictwa. Od ponad 25 lat umiejętnie łączymy  
doświadczenie zespołu wysokiej klasy specjali-
stów z nowoczesnymi technologiami w rolnic-
twie i ogrodnictwie. Dewizą firmy INTERMAG jest  
ciągłe doskonalenie oferty produktowej oraz 
wprowadzanie na rynek kolejnych, innowa-
cyjnych produktów zgodnie z oczekiwaniami  
naszych Klientów.

AGROINNOWACJE 

INTERMAG



pokarmowych w niskich temperaturach. Dzięki umiesz-
czeniu mikrogranulatu w bezpośredniej bliskości na-
sion zwiększa się dostępność składników pokarmowych 
dla roślin we wczesnych fazach rozwoju. TERRASTART 
wzbogacony jest w dodatki o działaniu stymulującym, 
które kompleksują składniki pokarmowe w glebie, dzię-
ki czemu są lepiej przyswajane przez System korzenio-
wy. Dodatki te stymulują rozwój systemu korzeniowego 
i wpływają pozytywnie na rozwój pożytecznej flory bak-
teryjnej w glebie. 

KALPRIM® 
Płynny dolistny nawóz potasowy, przeznaczony 

do upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.  
Zawiera 400 g K

2
O w 1 litrze nawozu w formie najlepiej 

przyswajanej przez rośliny.
Nawóz niezbędny zwłaszcza w warunkach wystąpie-

nia niedoborów potasu w glebie, w okresach zwiększo-
nego zapotrzebowania roślin na potas oraz w warunkach 
utrudnionego pobierania tego składnika z gleby.

KALPRIM dzięki bardzo wysokiej zawartości najlepiej 
przyswajalnej formy potasu pozytywnie wpływa na pra-
widłową gospodarkę azotową roślin, zwiększa odpor-
ność roślin na stres wodny, aktywizuje absorpcję wody 
przez system korzeniowy oraz zapobiega zbędnym jej 
stratom w wyniku transpiracji. Ponadto KALPRIM akty-
wuje wiele enzymów i hormonów roślinnych i zwięk-
sza mrozoodporność poprzez 
zwiększenie stężenia soków 
komórkowych. !

* na rynku polskim www.intermag.pl

WIELE ZAGROŻEŃ
JEDNO ROZWIĄZANIE
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Korzystne oddziaływanie na przebieg  
 procesów metabolicznych roślin
Wzmocnienie naturalnych mechanizmów  
 odpornościowych roślin
Zwiększenie ilosci i poprawa jakości plonu

PREPARAT KRZEMOWY O WŁAŚCIWOŚCIACH STYMULUJĄCYCH

y ę



N
ie

 k
up

uj
 k

ot
a 

w
 w

or
ku

Głównymi czynnikami mającymi 
wpływ na plon i jego jakość są: 

termin siewu, nawożenie, agrotech-
nika i dobór odmian, ochrona. Opty-
malnym terminem siewu dla zbóż 
ozimych w warunkach Polski jest 3. 
dekada wrze śnia, a w przypadku zbóż 
jarych 3. dekada marca do końca 1. 
dekady kwietnia. Opóźnienie terminu 
siewu skutkuje spadkiem plonowania 
nawet do 20 proc.

Jednak jednym z najważniejszych 
czynników plonotwórczych jest na-
wożenie. Przy ustala niu jego poziomu 
musimy zwrócić uwagę na: zasobność 
gleby w makro- i mikroelementy; pH 
gleby; bilans makro- i mikroelementów 
wnoszonych z nawozami doglebowy-
mi a wynoszonych z plonem; wykorzy-
stanie danego składnika nawozowego 
przez rośliny w roku zastosowania.

Postęp genetyczny i wprowadza-
nie do uprawy nowych odmian zbóż 
wymaga ciągłego doskonalenia sposo-
bów nawożenia. Gatunki zbóż różnią 
się nie tylko pod względem ilościo-
wego zapotrzebowania na składni-
ki odżywcze, w tym mikroelementy 
(najbardziej tolerancyj ne jest żyto), 
ale również wzajemnym ich stosun-
kiem. Wrażliwość poszczególnych 
gatunków zbóż na niedobór danego 
mikroelementu jest różna.

Pszenica jest jedną z najważniej-
szych roślin uprawy polowej. Obecnie 
ponad 70 proc. uprawy zbóż stanowi 
pszenica ozima bądź jara. Wszystkie 
odmiany tego zboża są bardzo wraż-
liwe na niedobór miedzi i manganu. 
(tab. 1)

Tab. 1. Masa mikroelementów pobra-
na rocznie wraz z plonami roślin g/ha 
wg Ruszkowskiej

Roślina Mn Cu

Pszenica ozima 160�635 16�50

Jęczmień Jary 95�670 40�70

Żyto 160�410 35�70

Owies 350�1000 36�70

MIEDŹ bierze udział w przemia-
nach związków żelaza w roślinie, 
wpływa na rozwój i budowę anato-
miczną wielu tkanek. Zwiększone 
niebezpieczeństwo zakłóceń w pobie-
raniu miedzi występu je: na glebach 
organicznych, w tym torfowych, na 
glebach lekkich, w wyniku stosowa-
nia wy sokich dawek azotu i fosforu, 
w przypadku przewapnowania gleby, 
podczas suchej i upalnej pogody.

MANGAN bierze udział w fotosyn-
tezie, pobieraniu i asymilacji wielu 
składników pokar mowych, syntezie 
białek i witaminy C, działa jako regu-

lator stężenia hormonów roślinnych. 
Zwiększenie niebezpieczeństwa bra-
ku manganu występuje: na glebach 
lżejszych, na glebach kwaśnych świe-
żo zwapnowanych, w okresie suszy, 
w wy niku niskiego nawożenia pota-
sem.

Objawy niedoboru mikroelemen-
tów skutecznie likwidują dolistne 
opryski nawozami mikroelemento-
wymi. W doświadczeniach polowych 
przeprowadzonych przez INS (obec-
nie INSCh) po zastosowaniu nawozów 
z grupy INSOL uzyskiwano znaczną 
zwyżkę plonów i poprawę jego jakości 
(tab. 2).

W innym doświadczeniu porów-
nywano skuteczność nawozu wielo-
składnikowego INSOL 3 i nawozów 
monomikroelementowych Cu i Mn 
istotnych dla wzrostu i rozwoju roślin 
zbożowych. Opryski wykonywane 
były 2 razy w sezonie (tab. 3).

Jeszcze lepsze efekty uzyskujemy 
stosując w okresie wegetacji opryski 
kilkoma nawozami o zróżnicowanych 
składach � stosując nawożenie cztere-
ma nawozami w 3 terminach uzyska-
no zwyżkę plonu o 17,8 proc. (tab. 4).

Mikroelementy spełniają w roślinie 
rolę biokatalizatorów, uczestniczą 
w przemianach en zymatycznych, 
są odpowiedzialne za przebieg pod-

Jak maksymalnie wykorzystać potencjał plonotwórczy roślin uprawnych 
z uwzględ nieniem uzyskania plonu wysokiej jakości? � to jedno 
z najczęściej zadawanych pytań podczas spotkań z producentami zbóż. 
Wysokie i dobrej jakości plony są wypadkową wielu czynników. Ze 
względu na powierzchnię, jaką zajmują zboża w strukturze naszych upraw, 
po staramy się na przykładzie tej rośliny odpowiedzieć na to pytanie.

Nawożenie dolistne zbóż

Recepta na jakość INS



stawowych procesów życiowych 
fotosyn tezy, biosyntezy chloroÞ lu, 
oddychania, transpiracji i gospodar-
ki wodnej. Regulują przemianę wę-
glowodanów i białek. W technologii 
produkcji zbóż, szczególnie pszeni-
cy, spełniają ważną rolę, podnoszą 
jakość podstawowych parametrów, 
jakimi są:
� gęstość ziarna w stanie zsypnym, 

gdzie ciężar właściwy świadczy 
o dorodności ziarna, czyli o masie 1 
000 nasion; im wyższa gęstość, tym 
lepsza przydatność do przemiału, 
większa wydajność mąki

� zawartość popiołu, która świadczy 
o wartości przemiałowej ziarna

� zawartość białka
� gluten (mieszanina białek roślin-

nych gluteiny i gliadyny) � jego ilość 
powiązana jest z ilo ścią białka; ma 
wpływ na właściwości wypiekowe 
mąki: objętość pieczywa (ilość glu-
tenu) i elastyczność ciasta (jakość 
glutenu); im wyższa ilość i lepsza 
jakość, tym lepszy surowiec do wy-
pieku

� wskaźnik sedymentacji (oznacza-
ny zamiast ilości i jakości glutenu) 
określa w przybliże niu wartość wy-
piekową mąki (czyli jakość białek 
gluteiny i gliadyny).
W większości przypadków, ziarno 

tej samej odmiany pochodzące z róż-
nych gospodarstw posiada skrajne 
wartości parametrów. Przy odpowied-
niej uprawie i nawożeniu można uzy-
skać porównywalną i powtarzalną 
jakość ziarna. Zboża wykazują bardzo 
dużą wrażliwość na błędy popełniane 
w nawożeniu (nieodpowiednie daw-
ki NPK, terminy stosowania, skład 
nawo zu, pomijanie nawożenia mikro-
elementowego, lekceważenie nawoże-
nia dolistnego).

Zasoby naturalne mikroskładników 
w glebach są na ogół niewielkie i czę-
sto nie wystarcza ją do pokrycia po-
trzeb rośliny. Rośliny uprawne, w tym 
również zboża, posiadają możliwość 
pobierania składników pokarmowych 

również przez liście. Tempo pobiera-
nia i stopień wyko rzystania składni-
ków pokarmowych w dokarmianiu 
dolistnym są dużo większe niż przy 
na wożeniu doglebowym. Dlatego też 
w przypadku niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych lub niedoboru 
składników pokarmowych dolistne 
nawożenie zbóż jest niezwykle sku-
teczne. Zabieg ten pozwala szybko 
usunąć niedobory danego składnika. 
Najlepsze efekty uzyskuje się dostar-
czając niezbędne składniki w tzw. fa-
zach krytycznych.

Stosowane przedsiewnie dawki na-
wozów w ilościach zalecanych przez 
specjalistów nie zawsze pokrywają 
potrzeby pokarmowe roślin. Zjawisko 
to występuje przede wszystkim w cza-
sie wiosennych chłodów i okresowych 
susz. Poza tym mikroelementy podane 
w formie nawozów doglebowych są 
wykorzystane w roku zastosowania 
tylko od 0,5 do 5 proc.

Instytut Nowych Syntez Chemicz-
nych dzięki zastosowaniu specjali-
stycznej technologii i wykorzy staniu 

posiadanej bazy naukowo-badawczej 
produkuje koncentraty nawozowe IN-
SOL. Stosowanie ich zgodnie z zale-
ceniami Instytutu gwarantuje:
� likwidację niedoborów składników 

pokarmowych
� zwiększenie odporności na nieko-

rzystne warunki atmosferyczne
� zwiększenie efektywności zastoso-

wanych nawozów doglebowych
� poprawienie wyrównania ziarna
� zwiększenie masy 1000 ziaren
� zwiększenie zawartości i poprawę 

jakości glutenu
� wzrost zawartości białka
� wzrosty plonów o 10�14 proc.

W celu racjonalizacji kosztów, na-
wożenie dolistne mikroelementami 
można połączyć z na wożeniem mocz-
nikiem oraz siarczanem magnezu. 
Nawozy dolistne można także stoso-
wać łącznie ze środkami ochrony ro-
ślin zgodnie z zaleceniami Instytutu 
Ochrony Roślin.

Marek Skomra
Jakub Rogoziński

Tab. 2.
Wyszczególnienie Jednostka miary kontrola 2 X INSOL 3

Plon ziarna dt/ha 53,9 55,5
MTZ g 44,5 45,7
Białko % s.m. 12,9 13,3
Gluten % s.m. 31,9 31,4

Tab. 3.
Wyszczegól-

nienie
Jednostka 

miary
kontrola 2 X INSOL 

3
2 X INSOL 

Cu
2 X INSOL 

Mn
Plon ziarna dt/ha 69,7 80,5 78,2 77,9
MTZ g 43,5 45,4 46,5 45,0
Białko % s.m. 12,4 12,6 12,8 12,4
Gluten % s.m. 28,0 29,0 29,4 28,5

Tab. 4.
Kombinacja Termin 

oprysku
Plon 

w dt/ha
Kontrola 50,5
Siarczan magnezu 7 H2O � 5% + INSOL 36 Tytan - 3l/ha 27.04
INSOL 3 � 1 l/ha 9.05 59,5
INSOL Cu � 1l/ha 19.06
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KSM Kalk alkalisch®

KSM Kalk® � jest to standardowy produkt 
używany przy budowaniu stabilnego 
materaca wapniowo-słomianego. Jest 
mieszanką różnych naturalnych składników 
magnezu i wapnia oraz innych składników 
mineralnych. Wszystkie stosowane 
składniki wapna mają gwarancję na 
miałkość w 90 proc. mniejszą niż 0,09 
mm. Dzięki temu wapno i słoma łączą się 
w stabilny i trwały materac.

KSM Kalk® nadaje się do zrobienia 
klasycznego materaca słomiano-

wapiennego jako ściółki w boksach 
legowiskowych. Podnosi efektywność 

wykorzystania ściółki (mniej zużytej 
ściółki, lepsza jakość). Szczególną 

zaletą jest stworzenie stałego pH, 
większego niż 9�10. Skutecznie zwalcza 

chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby.

KSM Kalk® dzięki zdolności 
absorbowania mocznika wydalanego 
przez zwierzęta, nie dopuszcza 
do jego przekształcania się 
w amoniak, utrzymując prawidłowy 
klimat w budynkach inwentarskich. 
Jednocześnie zwiększa wartość nawozu 
(obornika i gnojowicy), zwiększa płynność 
gnojówki, nie osadza się w kanałach 
i zbiorniku gnojówki.

Słoma Wapno KSM Woda Konsystencja

Podkład 1 część 5 części 2 części

Przykład 200 kg 1000 kg 400 kg mokra

Warstwa pokryciowa oraz uzupełnienia 1 część 2�3 części 1�2 części

Przykład 300 kg 750 kg 400 litrów wilgotna
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DuKa Polska Sp. z o.o.
ul. Sierpnia'80 nr 15/3
59-700 Bolesławiec
Tel/fax +48 75 734 89 63
Tel. +48 731 616 858
e-mail: biuro@duka-polska.pl
www.duka-polska.pl

materac 
wapniowo-słomiany

Zalety stosowania KSM Kalk® 
lub KSM Kalk alkalisch®:
�  KSM wchłania wodę, zapew-�  KSM wchłania wodę, zapew-

niając suche i czyste boksy niając suche i czyste boksy 
legowiskowelegowiskowe

�  zmniejsza stężenie amoniaku �  zmniejsza stężenie amoniaku 
� poprawia mikroklimat w po-� poprawia mikroklimat w po-
mieszczeniach inwentarskichmieszczeniach inwentarskich

� ze względu na to, że boksy po-� ze względu na to, że boksy po-
zostają suche i czyste, ogra-zostają suche i czyste, ogra-
nicza się czas pracy jak i za-nicza się czas pracy jak i za-
potrzebowanie na słomępotrzebowanie na słomę

� wymiona pozostają suche � wymiona pozostają suche 
i czyste, co zapobiega rozwo-i czyste, co zapobiega rozwo-
jowi Mastitis � poprawa jako-jowi Mastitis � poprawa jako-
ści mlekaści mleka

� KSM zwiększa pH, hamując � KSM zwiększa pH, hamując 
rozwój szkodliwych bakterii, rozwój szkodliwych bakterii, 
wirusów i grzybówwirusów i grzybów

� czyste, suche krowy i wymio-� czyste, suche krowy i wymio-
nana

� poprawia gnojówkę w zakre-� poprawia gnojówkę w zakre-
sie płynności i tolerancji roślin sie płynności i tolerancji roślin 
oraz podnosi wartość odżyw-oraz podnosi wartość odżyw-
czą glebyczą gleby

� KSM jest obojętny dla skóry, � KSM jest obojętny dla skóry, 
nietoksyczny dla ludzi i zwie-nietoksyczny dla ludzi i zwie-
rzątrząt

� ma korzystny wpływ na urzą-� ma korzystny wpływ na urzą-
dzenia biogazowedzenia biogazowe

1 część słomy 
i 5 części KSM Kalk® 
lub KSM Kalk alkalish®

2 części wody 
i dobrze wymieszać

Mieszankę wysypać 
bezpośrednio z wozów 
paszowych do boksów 
legowiskowych 
i dobrze ubić

1 2 31 2 3

Do wyłożenia nowego boksu legowiskowego potrzeba 
150�200 kg Wapna KSM. Mieszanka wapna ze słomą 
o mokrej konsystencji jest bardzo istotna dla stabilności 
materaca. Regularne uzupełnianie (2�3 tygodnie) zapewnia 
dużą trwałość i daje korzystne efekty. Roczne zapotrzebo-
wanie Wapna KSM na uzupełnianie wynosi od 350 do 500 
kg na każde miejsce postojowe krowy.
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Racjonalną przesłanką podejmo-
wania takiej inicjatywy jest zni-

kome wykorzystywanie rozległych, 
liczących niemal 60 tys hektarów 
naturalnych użytków pastwiskowo-
kośnych położonych po północnej 
stronie Sudetów oraz Gór Izerskich. 
Obsada tych użytków trawożernymi 
zwierzętami gospodarskimi (bydło, 
owce, kozy, konie i� gęsi) nie sięga 
nawet 20 proc. stanu z lat poprze-
dzających II wojnę światową. W Ko-
tlinie Kłodzkiej, dysponującej ponad 
40 tys. hektarów użytków zielonych 
oraz idealnymi wprost warunka-
mi Þ zjograÞ cznymi (gleba, klimat, 
ukształtowanie terenu, uwodnienie) 
dla chowu takich zwierząt � obecnie 
utrzymywane jest nieco ponad 10 
tys. szt. bydła.

Różnorodność ß ory, traw i ziół, 
występujących na tych naturalnych 
użytkach rokuje � jeżeli nie zostaną 
one zdewastowane � ujawnienie za-
równo w mięsie jak i mleku pozyski-
wanym od bydła żywionego wyłącznie 
lokalnymi paszami (ruń pastwiskowa, 
siano, ew. sianokiszonki) niemożli-
wych do przecenienia walorów zdro-
wotnych i kulinarnych. Wykorzysta-
nie tych ogólnie zasygnalizowanych 
szans wymaga jednak uwzględnienia 
szeregu istotnych uwarunkowań:

� Odbudowy nie tylko stanów 
ilościowych bydła w poszczególnych 
subregionach, lecz przede wszystkim 
zasadniczą zmianę, a raczej przywró-

cenie dwukierunkowego mleczno-
mięsnego lub mięsno-mlecznego typu 
użytkowego.

� Odtworzenia, w praktyce nieist-
niejącego doradztwa technologicznego 
służb instruktorskich, niezależnych 
od komercyjnych Þ rm zaopatrujących 
hodowlę i chów w pasze �przemysło-
we� i �zastępcze�. 

� Możliwie jak najszybszego obję-
cia oceną użytkowości całego pogło-
wia krów z równoczesnym doradz-
twem w zakresie produkcji i konser-
wacji pasz gospodarskich oraz racjo-
nalnego żywienia. W Polsce oceną 
użytkowości i monitoringiem żywie-
nia objęte jest nieco ponad 25 proc., 
a np. w Czechach � 100 proc. Zgodnie 
ze sprawdzającą się od dziesięcioleci 
niemiecką zasadą: Futter macht rasse, 
masse und casse � co w wolnym tłu-
maczeniu (prof. T. Konopiński) zna-
czy: pasza tworzy rasę, daje produkcję 
i zapewnia rentowność.

� Rozważenia możliwości Þ nanso-
wania ze źródeł pozarządowych nie-
odpłatnej inseminacji krów i jałowic 
nasieniem buhajów ras o dwukierun-
kowym użytkowaniu.

� Przygotowania kadry dorad-
ców informujących (kursy, szkolenia) 
członków lokalnych wspólnot rolni-
czych o możliwościach i metodach 
przetwórstwa mleka, mięsa i surow-
ców pochodzenia roślinnego na regio-
nalne produkty spożywcze o walorach 
smakowych i odżywczych zawdzię-

czanym właściwościom lokalnie wy-
stępujących roślin. 

Przykłady efektywności zarówno 
ekonomicznej, jak i społecznej (zatrud-
nienie) takich działań, określanych 
niekiedy w pejoratywnym znaczeniu 
jako �chałupnictwo� mnożyć można 
w nieskończoność i nie tylko w opar-
ciu o wzorce bałkańskie. Kończąc po-
wrotem do �tła� tej wypowiedzi, tj. 
do �wołowiny sudeckiej�, zbędne jest 
szukanie �polskich dróg� zwiększenia 
podaży bydlęcego mięsa o wysokiej 
wartości kulinarnej. Nie trzeba wy-
ważać otwartych drzwi. Nasza połu-
dniowa granica: Sudety, a także Kar-
paty, nie musi oddzielać racjonalnego 
chowu bydła od naszego �chciejstwa�. 
Wszak każde zwierzę zaliczane do 
�bovinae� kończy w ubojni. O sytuacji 
rynkowej decydują więc cechy mięsne 
najliczniejszej części pogłowia. U nas 
jednostronnie leczne holsztyno-fryzy 
kształtują �walory� ponad 90 proc. po-
głowia bydła � w Czechach zaledwie 
niespełna 40 proc. 

W czeskim pogłowiu bydła domi-
nują dwustronne typy użytkowe po-
chodzenia lokalnego, doskonalonego 
importem bernerów, a później � sime-
talerów. Rasą przeważającą jest biało-
głowe, czarno-białe bydło �strakate�, 
stanowiące ponad 40 proc. ogólnej 
liczebności tych zwierząt.  

Aktualna wydajność mleczna tego 
dwukierunkowego użytkowego by-
dła porównywalna jest z mlecznością 
naszej elity złożonej z jednostronnie 
mlecznych holsztyno-fryzów... Rów-
nocześnie przydatnością opasową 
i walorami kulinarnymi mięsa �straka-
te� dorównują rasom o jednostronnie 
mięsnym użytkowaniu. 

mgr inż. Jerzy Ostoja-Solecki

Zainteresowani tematem mogą kontak-
tować się z: Dr Ing. Josef Kučera, e-mail: 
kucera@cestr.cz, e-mail: svaz@cest.cz, 
www.cestr.cz.

Regionalne produkty spożywcze

Wołowina sudecka w tle
Na przełomie wiosny i lata bieżącego roku uak-
tywniły się na Dolnym Śląsku działania związane 
z produkcją �wołowiny sudeckiej� i jej przetworów. 
Przewiduje się możliwość uznania takiego mięsa, 
zarówno surowego, jak i przetworzonego, za produkt 
regionalny, kwaliÞ kujący się do objęcia unijnym 
statusem ochronnym.



Zdrowe ziarno 
– wysoki plon 

Zdrowe ziarno 
– wysoki plon 

MAGAZYN  OGÓLNOPOLSKI

D O D A T E K  S P E C J A L N Y

Agencja Nasienna Sp. z o.o.
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R ekordowe były w ubiegłym roku 
plony zbóż. Wyniosły 3,84 ton 

z hektara, jednak w porównaniu 
z innymi krajami Unii Europejskiej 
nie jest to wynik satysfakcjonujący. 
W Belgii, Holandii, Danii, we Francji, 
w Niemczech przeciętne plony zbóż 
są obecnie blisko dwa razy większe. 

Przyczyny niższych w Polsce niż 
w innych europejskich krajach plo-
nów zbóż to nieco gorsze gleby, więk-
szy udział niżej plonujących gatun-
ków zbóż (żyto i owies) oraz niższa 
kultura rolna, wyrażająca się mniej 
staranną uprawą i ochroną roślin oraz 
znacznie niższym niż w innych kra-
jach UE udziałem kwaliÞ kowanego 
ziarna siewnego. Otóż, zdaniem więk-
szości ekspertów, zwiększenie tego 
udziału byłoby obecnie czynnikiem 
najbardziej plonotwórczym. Umożli-
wiłoby podniesienie plonów zbóż do 
ponad 4 ton z hektara i zwiększenie 
ich zbiorów do ponad 30 mln ton, 
albo pozwoliłoby na zmniejszenie po-
wierzchni zasiewów zbóż o kilkaset 
tysięcy hektarów, co z kolei stwarzało-
by szansę zwiększenia korzystnej dla 
środowiska naturalnego różnorodno-
ści upraw. 

Zboża to podstawowy produkt rol-
niczy, przesądzający o wynikach nie 
tylko produkcji roślinnej, ale i zwie-
rzęcej. W większości krajów umiarko-
wanej strefy klimatycznej zajmują one 
największą powierzchnię w struktu-
rze zasiewów (w Polsce przekracza 
ona 70 proc.), są jednocześnie podsta-
wowym składnikiem pasz dla zwie-
rząt. Przykładowo, z ponad 28 mln 
ton zebranych w tym roku zbóż pra-
wie 16 mln ton przeznaczone zosta-
nie na spasanie, a tylko nieco ponad 
5 mln ton bezpośrednio na spożycie. 
3,5 mln ton zbóż wyniesie ich zuży-

cie przemysłowe, a około 1,8 mln ton 
przeznaczy się na wysiew pod przy-
szłoroczne zbiory. Straty i ubytki zbóż 
wyniosą około 1,1 mln ton.

Eksport zbóż z Polski wyniesie 
w tym sezonie (2014/2015) około 2,7 
mln ton i będzie o ponad 1 mln ton 
większy od importu (1 670 tys. ton). 

Zdaniem ekspertów z Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej, w sezonie 2014/2015 
nie należy oczekiwać większych zmian 
na światowym rynku zbóż, czyli ich 
ceny będą zbliżone do tych, jakie uzy-
skiwali rolnicy w poprzednim sezo-
nie, kiedy to w następstwie wysokich 
zbiorów nastąpił znaczny spadek cen 
ziarna. W ostatnich latach Polska jest 
liczącym się krajem w handlu ziarnem 
zbóż, przy czym ich eksport jest na ogół 
większy od importu. Ten ostatni jest 
z kolei konieczny ze względu na niedo-
bór w kraju pszenic tzw. twardych. 

W Unii Europejskiej, która składa 
się obecnie z 28 krajów, zbiory psze-
nicy w poprzednim sezonie wyniosły 
143 mln ton, zaś zbiory zbóż paszo-
wych � 159 mln ton. Ogółem zebrano 
zatem 302 mln ton ziarna, tak więc 
Polska ze swoimi zbiorami na pozio-
mie 28,2 mln ton miała w tym swój 
udział w wysokości około 9,3 proc. 

W 2013 roku zboża zajmowały 
w Polsce 7,45 mln ha, w tym roku 
ich areał może być nawet o 6 proc. 
większy. Prawdopodobnie niższe od 

rekordowych w ubiegłym roku mogą 
być jednak plony (wiosną szacowano 
je na 3,6 ton z 1 ha), stąd tak ostrożne 
przewidywania wysokości tegorocz-
nych zbiorów. 

Ceny zbóż w istotnym stopniu 
wpływają na opłacalność produk-
cji zwierzęcej. Od poziomu cen zbóż 
zależą zwłaszcza wyniki w chowie 
trzody chlewnej i drobiu. Otóż o ile 
wysokie przejściowo ceny zbóż w la-
tach 2010−2012 nie doprowadziły 
do zmniejszenia w Polsce  produkcji 
drobiarskiej, o tyle pogłębiły trwający 
już od kilku lat regres w chowie trzo-
dy chlewnej. Niższe w poprzednim 
i obecnym sezonie ceny zbóż powinny 
zatem przyczynić się do zahamowania 
spadkowych tendencji w chowie świń. 

Bezpośrednie  spożycie przetwo-
rów ze zbóż od lat systematycznie 

w Polsce maleje. W tym roku nie prze-
kroczy już poziomu 108 kg na miesz-
kańca (licząc w ekwiwalencie mąki), 
podczas gdy w latach 2000−2003 mie-
ściło się w przedziale 120−121 kg. 

Obecnie na liście wszystkich pro-
duktów spożywczych wydatki na 
zakup pieczywa i produktów zbożo-
wych zajmują u nas drugie miejsce, za 
mięsem i jego przetworami, a przed 
mlekiem i przetworami z mleka, nie 
mówiąc już o udziale wydatków na 
warzywa czy owoce. W ubiegłym roku 
wydatki na pieczywo i inne produkty 
zbożowe stanowiły 15,6 proc. ogółu 
wydatków na żywność i napoje bez-
alkoholowe. W strukturze tych wy-
datków pierwsze miejsce zajmowało 
pieczywo � 48,5 proc.

Pocieszające jest również to, że 
w ostatnich latach powoli, ale syste-
matycznie rosną w Polsce zbiory gryki 
i prosa. Przetwory z tych zbóż są cen-
nym urozmaiceniem polskiego stołu.

(red)

Jakie ziarno, taki plon
Zdaniem ekspertów, tegoroczne zbiory zbóż będą 
zbliżone do ubiegłorocznych, kiedy to zebrano 
w Polsce 28,2 mln ton ziarna � w tym 9,5 mln 
ton pszenicy, 3,3 mln ton żyta oraz  oraz ponad 
4,0 mln ton kukurydzy. W przypadku tej ostat-
niej, z notorycznego niegdyś importera Polska 
stała się liczącym się eksporterem tego zboża. 

Eksport zbóż z Polski wyniesie w tym 
sezonie (2014/2015) około 2,7 mln ton 
i będzie o ponad 1 mln ton większy od 
importu (1 670 tys. ton). 
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I bardzo nas cieszy, że zauważalnie 
już wraca zainteresowanie spoży-

ciem takiego chleba, zawierającego 
całe bogactwo składników ziarna 
zbóż. Co więcej � nie czekamy tutaj 
tylko na piekarzy, ale sami zaczyna-
my w naszych domach naśladować 
rodziców i dziadków, sięgając do 
ich przepisów wypieku pachnącego, 
smacznego chleba, m.in. razowca 
z żytniej mąki. W naszych działa-
niach utwierdzają nas naukowcy, 
specjaliści od żywienia i lekarze, 
którzy przypominają, że ciemne pie-
czywo z mąki razowej z całego ziarna 
jest najzdrowsze i bardzo potrzebne 
� wręcz niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania ludzkiego organi-
zmu i jego obrony przed chorobami 
cywilizacyjnymi.

Promujemy chleb z całego ziarna, 
bo chodzi nam o to, by społeczeń-
stwo zdrowo się odżywiało i żeby 
sukcesywnie wzrastało spożycie bar-
dzo wartościowych produktów zbo-
żowych, które niebezpiecznie szybko 
zaczęły znikać z naszej codziennej 
diety. Stąd już bliska droga do peł-
niejszego wykorzystania na te cele 
nie tylko dobrych polskich pszenic, 
ale przede wszystkim słynnego pol-
skiego żyta, które w ostatnich latach 
zaczęło za szybko schodzić z naszych 

pól. Jest to gatunek o uniwersalnych 
właściwościach do wypieku wysoce 
pożywnego chleba na kwasie, o dłu-
giej przydatności do spożycia, a za-
razem zboże wyjątkowo przystoso-
wane do uprawy na lekkich, ubogich 
w wodę glebach, jakie przeważają 
w naszym rolnictwie. Powrót do chle-

ba tradycyjnego może zatem podtrzy-
mać uprawę żyta, które zwłaszcza 
podczas mroźnych i bezśnieżnych 
zim stale przypomina o swoich, 
wręcz niezastąpionych w polskich 
warunkach, walorach agrotechnicz-
nych i żywieniowych.

Pamiętamy przy tym, że nie będzie 
dobrego chleba powszedniego bez 
wysokiej jakości mąki, którą można 
uzyskać jedynie z pełnowartościowe-
go ziarna. Jesteśmy natomiast prze-
ciwni stosowaniu wszelkiego rodzaju 
chemicznych dodatków i wypełnia-
czy do pieczywa. Staramy się o to, by 
dobry chleb był na co dzień dostępny 

w sklepach, żeby społeczeństwo nie 
odczuwało braku możliwości naby-
cia takiego pieczywa.

Akcje promocyjne podejmowane 
przez Polski Związek Producentów 
Roślin Zbożowych są intensywniej-
sze dzięki korzystaniu z Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych. Fundusz powstaje ze 
składek pobieranych od producen-
tów zbóż i innych uczestników ryn-
ku zbożowego, a administruje nim 
Agencja Rynku Rolnego.

Na tle bardzo trudnej dla rolni-
ków sytuacji w produkcji i na rynku 

zbóż chciałbym szczególnie zaak-
centować, że realizowany Program 
Promocyjny Ziarna Zbóż i Produk-
tów Pełnoziarnistych jest elementem 
szerokich działań Związku na rzecz 
rozwijania i stabilizowania rynku 
zbożowego w naszym kraju. Jeste-
śmy przeświadczeni, że działania 
stabilizujące rynek leżą w interesie 
rolników, ale też � a może przede 
wszystkim � w interesie wszystkich 
konsumentów w naszym kraju.

Stanisław Kacperczyk
Prezes Zarządu Polskiego Związ-

ku Producentów Roślin Zbożowych

Pełnowartościowe ziarno 
to dobry chleb
W naszym kraju mamy wszelkie warunki, by 
wspaniały polski chleb, uzyskiwany z całego 
ziarna zbóż, ponownie zagościł na stołach 
wszystkich rodzin.

Stanisław Kacperczyk (na zdjęciu): powrót do chleba 
tradycyjnego może podtrzymać uprawę żyta, które 
zwłaszcza podczas mroźnych i bezśnieżnych zim 
stale przypomina o swoich, wręcz niezastąpionych 
w polskich warunkach, walorach agrotechnicznych. 
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Silos wykonany jest z blachy pła-
skiej ocynkowanej, dach samo-

nośny z króćcem załadowczym. 
Wielorzędowe połączenia śrubowe 
płaszcza uszczelnione są uszczelkami 
samoprzylepnymi z pianki poliureta-
nowej. We wszystkich silosach zasto-
sowano pierścienie oraz wewnętrzne 
słupy (do wysokości płaszcza � oko-
ło 3 m) wzmacniające konstrukcję 
płaszcza. Dno lejowe jest wykonane 
z blachy płaskiej ocynkowanej. Połą-
czone z płaszczem poprzez specjal-
ny pierścień stanowiący zasadniczy 
element konstrukcji wsporczej. Dno 
w kształcie stożka (lejowe) daje moż-
liwość całkowitego grawitacyjnego 
rozładunku silosu W tym celu w dnie 
wykonano otwór wylotowy wraz z za-
suwą. Całość konstrukcji wiązana jest 
z płytą fundamentową podczas mon-
tażu za pomocą stalowych kołków 
rozporowych. Oto krótka charakte-
rystyka najważniejszych zespołów 
i urządzeń montowanych w silosach 
typu KONSIL60 (na zdjęciu).

PŁASZCZ SILOSU 
to ściany boczne w kształcie cylin-
dra, wykonane z blachy ocynko-
wanej hutniczo. Płaszcz składa się 
z elementów (arkuszy) połączonych 
ze sobą za pomocą śrub stalowych 
z powłoką antykorozyjną. Arkusze 
płaszcza montowane są �na zakład-
kę�, a w miejscu ich łączenia stosu-
je się dodatkowe uszczelki, tak aby 
zapewnić jak największą szczelność 
konstrukcji. We wszystkich silo-
sach typu KONSIL60 wprowadzo-
no specjalny system wewnętrznych 
wzmocnień słupowych nazywanych 
podłużnicami. Na zewnątrz zastoso-
wano specjalne pierścienie wzmac-
niające o przekroju trójkątnym, od-
powiedzialne za cylindryczny kształt 

płaszcza. W górnej części płaszcz jest 
połączony z dachem silosu za po-
mocą łącznika dachowego. W dolnej 
natomiast specjalny łącznik umoż-
liwia połączenie z dnem lejowym 
i pierścieniem słupowej konstrukcji 
wsporczej. Słupy zapewniają prawi-
dłowy montaż silosu na płycie funda-
mentowej. W dolnej części płaszcza 
zamontowano dolny właz serwisowy 
służący do wykonywania czynności 
serwisowych i remontowych przez 
producenta silosu lub jego autoryzo-
wanego przedstawiciela.

DACHY 
wszystkich silosów typu KONSIL60 
są dachami w kształcie stożka, wy-
konanymi z blachy ocynkowanej 
hutniczo. Poszczególne elementy 
składowe (segmenty) dachu są łączo-
ne za pomocą śrub stalowych z po-
włoką antykorozyjną. W miejscach 
łączenia segmenty dachu są odpo-
wiednio ukształtowane, co powoduje 
dodatkowe wzmocnienie dachu oraz 
zapewnia szczelność konstrukcji. 
Wszelkie otwory prefabrykowane 
w dachu (górne otwory rewizyjne 
itp.) posiadają odpowiednie przetło-
czenia zewnętrzne, które zapobiegają 
przedostaniu się opadów atmosfe-
rycznych (deszczu, śniegu itp.) do 
wnętrza silosu. 

Wszystkie silosy typu KONSIL60 są 
standardowo wyposażone w zamon-
towany w wieńcu dachowym wlot 
centralny � króciec o średnicy około 
200 mm. Umożliwia on montaż róż-
norodnych urządzeń załadowczych, 
takich jak: przenośniki ślimakowe, 
rury spadowe przenośników ku-
bełkowych, urządzenia załadunku 
pneumatycznego, przenośniki zgar-
niakowe itp. Wykorzystanie central-
nego wlotu załadunkowego daje moż-

liwość maksymalnego napełnienia 
silosu materiałem składowanym.

OTWÓR REWIZYJNY
znajduje się na dachu silosu i jest 
przeznaczony do kontroli zgromadzo-
nego materiału. Posiada on uchylną 
pokrywę stanowiącą zabezpieczenie 
przed skutkami opadów atmosferycz-
nych (deszcz, śnieg itp.). Dostęp do 
otworu rewizyjnego zapewniono po-
przez montaż drabiny zewnętrznej. 

DRABINA ZEWNĘTRZNA 
to drabina pionowa ze stałą klatką 
bezpieczeństwa, wyposażona w drzwi 
zabezpieczające przed przypadkowym 
wejściem na drabinę osób nieupoważ-
nionych. Wszystkie elementy drabin 
są ocynkowane hutniczo. 

Temperatura ziarna w silosie jest 
jednym z najważniejszych parame-
trów mówiących o kondycji ziarna. 
Wzrost temperatury ziarna świadczy 
o znacznej intensywności procesów 
biologicznych, spowodowanych za-
zwyczaj zbyt dużą wilgotnością ziar-
na. 

POMIARU TEMPERATURY 
należy dokonywać za pomocą ter-
mometru elektronicznego STW-100 
produkcji BIN Sp. z o.o. wraz z wie-
lopunktową sondą do pomiaru tempe-
ratury zgromadzonego w silosie ziar-
na (w całej jego objętości). Termometr 
STW-100 zbudowany jest z dwóch 
podstawowych zespołów: czytnika 
temperatury i sondy pomiarowej. 
Niezależnie od rodzaju i liczby sond 
pomiarowych, do ich obsługi zawsze 
wystarczy jeden czytnik. Czytnik to 
urządzenie posiadające wyświetlacz, 
na którym użytkownik odczytuje war-
tość temperatury na poszczególnych 
czujnikach sondy pomiarowej. Sonda 

Silosy lejowe do zboża

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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tury rozmieszczone na jej długości co 
1 m. Wszystkie czujniki są połączone 
za pomocą przewodu elektrycznego, 
który jest wyprowadzony poza silos 
i zakończony wtyczką przyłączenio-
wą służącą do podłączenia czytnika 
temperatury. 

KANAŁ WYŁADUNKOWY 
AWARYJNY
We wszystkich silosach typu KON-
SIL60 przewiduje się możliwość ich 
awaryjnego rozładunku przez spe-
cjalny kanał wyładunkowy awaryjny 
Jest on niezbędny w przypadku za-
pchania otworu wylotowego w dnie 
silosu. Kanał umożliwia montaż prze-
nośnika ślimakowego o średnicy 220 
mm wysypującego ziarno poza silos. 
Kanał awaryjny nie służy do rozła-
dunku silosu w normalnym trybie.

LEJOWE DNO 
silosu jest elementem konstrukcyj-
nym, na którym spoczywa przecho-
wywany materiał. Ma kształt stożka 
z centralnym otworem wylotowym 
w dolnej części. Wykonane z blachy 
płaskiej ocynkowanej hutniczo jest 
podwieszone do specjalnej konstruk-
cji wsporczej. Głównymi zespołami 
konstrukcji wsporczej są pierścień 
z łącznikiem dna do płaszcza oraz 
słupy umożliwiające podparcie i za-
kotwienie silosu. Dno lejowe składa 
się z segmentów połączonych ze sobą 
za pomocą śrub stalowych z powłoką 
antykorozyjną Stożkowy kształt dna 
umożliwia grawitacyjny rozładunek 
całej objętości silosu. Ta cecha powo-
duje, że jest on szczególnie przydat-
ny podczas wykonywania procesów 
technologicznych, takich jak susze-
nie lub czyszczenie ziarna.

ROZŁADUNEK
Silosy typu KONSIL60 posiadają ele-
menty i urządzenia służące do ich 
rozładunku oraz umożliwiają mon-
taż różnorodnych maszyn rozładow-
czych, takich jak: przenośniki śli-
makowe, zgarniakowe, taśmowe itp. 
Każdy silos jest standardowo wypo-
sażony w zasuwę zamontowaną do 
otworu wylotowego lejowego dna. Za 
pomocą cięgna zasuwy można w pro-
sty sposób regulować wydajność roz-
ładunku silosu. Króciec wylotowy za-
suwy wyposażono w kołnierz, który 
służy do montażu maszyn i urządzeń 

transportu ziarna i nasion, takich jak 
przenośniki ślimakowe, taśmowe, 
zgarniakowe itp.

SYSTEM AKTYWNEJ 
WENTYLACJI
Silosy typu KONSIL60 mogą być wy-
posażone w system aktywnej wentyla-
cji, umożliwiający przepływ powietrza 
przez zgromadzone w silosie ziarno. 
Podstawowym elementem tego syste-
mu są cztery perforowane kanały napo-

wietrzające, zamontowane wewnątrz 
silosu, w jego lejowym dnie. Kanały 
napowietrzające wyposażono w króć-
ce umożliwiające ich połączenie za 
pomocą przewodów elastycznych. Do 
jednego z króćców, poprzez przewód 
elastyczny z przyłączem, można za-
montować wentylator. Zastosowanie 
wentylatora umożliwia wymuszenie 
przepływu dużych ilości powietrza 
przez perforowane kanały i zgroma-
dzony w silosie materiał. (WK)
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AGRO-EFEKT 2014

 PSZENICA OZIMA JAKOŚCIOWA A:
ARKADIA  Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości 6,0 i dobrej zdolności krzewienia. Dobra 

odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na słabszych kompleksach 
glebowych.  Plon ziarna w wysokości 100% wzorca (72,2dt z ha) w badaniach DPOiR 
w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) i 101% wzorca (87,3 dt z ha) 
na wysokim poziomie agrotechniki (a2)

GOLEM  Odmiana przystosowana  do uprawy na słabszych stanowiskach  a także do uprawy 
po kukurydzy i w monokulturze. Plon ziarna w wysokości 108% wzorca (78,0 dt z ha) 
w badaniach PDOiR w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) i 104% 
wzorca (89,9 dt z ha) na wysokim poziomie agrotechniki (a2)

HARRY  Bardzo plenna odmiana o dobrych parametrach jakościowych ziarna. Wysoka 
odporność na choroby grzybowe, szczególnie na rdzę brunatną, septeriozę liści oraz 
fuzariozę kłosów.  Plon ziarna w wysokości 118% wzorca (89,3 dt z ha) w badaniach 
oÞ cjalnych rejestrowych w Szwajcarii w 2012 r.  

JULIUS  Odmiana o elastycznym terminie siewu doskonale sprawdza się we wczesnych jak 
i późnych siewach. Sprawdza się także w monokulturze. Plon ziarna w wysokości 
104% wzorca (75,1 dt z ha) w badaniach PDOiR w 2013 roku na przeciętnym 
poziomie agrotechniki (a1) i 106% wzorca (91,6 dt z ha) na wysokim poziomie 
agrotechniki (a2)

KWS PIUS  Odmiana wiernie i stabilnie plonująca na stanowiska średnie i słabsze. Plon ziarna 
w wysokości 104% wzorca w badaniach AGRAVIS w Munster-Mauritz (Nadrenia 
Północna Westfalia, Niemcy) w 2011 roku (93,4 dt z ha)

 PSZENICA OZIMA CHLEBOWA B:
RGT BYSTRA  Średnia plonu osiągnięta w badaniach rejestrowych oraz PDO 2007�2011  na 

przeciętnym poziomie agrotechniki (A1) 104% wzorca na wysokim poziomie 
agrotechniki (A2) 102% wzorca; Odmiana na wszystkie kompleksy glebowe

LENOXX  Odmiana o dużej elastyczności siewu od 15 paździrnika do 15 kwietnia. Plon ziarna 
w wysokości 206,8% wzorca w badaniach CTPS (Francja) w 2012 roku na przeciętnym 
poziomie agrotechniki (a1) i 111,3% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki (a2)

GORDIAN � Syngenta odmiana o dobrej zdrowotności, co czyni ją mniej wymagającą pod względem 
ochrony; dobra zimotrwałość; 108,8% wzorca w 2012 w doświadczeniach wstępnych 
COBORU

 PSZENICA OZIMA ELITARNA E:
ASTORIA   Odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby grzybowe. Ziarno drobne o bardzo 

dobrym wyrównaniu. Plon ziarna w wysokości 99% wzorca (71,5 dt z ha) w badaniach 
PDOiR w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) i 96% wzorca (82,9dt 
z ha)  na wysokim poziomie agrotechniki (a2)

ARTIST Saaten-Union odmiana średnio wczesna o rewelacyjnym plonowaniu we wszystkich 
rejonach kraju o dobrej odporności na wyleganie; plon ziarna w wysokości 111% wzorca 
w badaniach PDOiR w 2013r na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) i 106% wzorca 
na wysokim poziomie agrotechniki (a2)

ESTIVUS  odmiana bardzo plenna o bardzo dobrej zdrowotności. Plon ziarna w wysokości 105% 
wzorca (75,8 dt z ha)w badaniach PDOiR w 2013 roku na przeciętnym poziomie 
agrotechniki (a1) i 101% wzorca (87,3 dt z ha) na wysokim poziomie agrotechniki (a2)

 PSZENICA OZIMA OŚCISTA A 
OSTROGA  wysoka plenność na terenie całego kraju, najwyższa spośród wszystkich zarejestro-

wanych w Polsce odmian ościstych. Charakteryzuje ją najlepsza spośród odmian ości-
stych odporność na wyleganie. Niemniej jednak w warunkach intensywnej technologii 
uprawy wymaga skracania źdźbła. 

Nowość!
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AGRO-EFEKT 2014

 PSZENŻYTO OZIME KRÓTKOSŁOME
REMIKO  odmiana o skróconym źdźble i o dobrej adaptacji do 

różnych warunków klimatyczno-glebowych
TWINGO  odmiana niska, wczesna, na gleby średnie i lepsze

 PSZENŻYTO OZIME TRADYCYJNE
KWS TRISOL  wysoka odporność na mączniaka i rdzę brunatną, 

fuzariozę kłosa oraz wysoka odporność na 
zakwaszenie gleby

PRELUDIO  wysoka zimotrwałość (6,5), odmiana półkarłowa 
o bardzo dobrej plenności

 JĘCZMIEŃ OZIMY 
ZZOM  HOBBIT  GALATION    WOOTAN

 JĘCZMIEŃ OZIMY POPULACYJNY
TITUS *  wielorzędowy; długosłomy; wysoka odporność na 

wyleganie
MERIDIAN *  wielorzędowy; tolerancja na lekko opóźniony siew
METAXA *  dwurzędowy; odmiana wczesna o bardzo dobrych 

parametrach towarowych

 ŻYTO OZIME MIESZAŃCOWE 
VISELLO  �nr 1 na rynku�
PALAZZO  �fest odporność na wyleganie�
BRASETTO  �tęga odmiana, tęgi plon�
KWS  BONO  �tolerancyjne na suszę�
SU STAKATOO 122% wzorca (wz=72,9 dt z ha) w badaniach PDOiR 

w 2012 roku  na wysokim poziomie agrotechniki  
oraz 124% wzorca (wz=66,5 dt z ha) na przeciętnym 
poziomie agrotechniki

 ŻYTO OZIME POPULACYJNE
ARANT  ziarno wyrównane, dobrej wartości przemiałowej 

i wypiekowej

ANTONIŃSKIE

P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o.
56-500 Syców, ul. Parkowa 14
Dział Nasion tel. 512 176 429, 

(62) 786 84 03, (62) 786 84 04
www.agroefekt.pl

Nowość!
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W praktyce można spotkać wiele 
innych deÞ nicji czy synonimów 

charakteryzujących postęp biologicz-
ny i jego efekty, a najczęściej należą do 
nich takie określenia jak: postęp ho-
dowlany, postęp odmianowy, postęp 
hodowlano-odmianowy, czy postęp 
genetyczny. Zwykle postęp biologicz-
ny zawężony jest do hodowli roślin 
i nazywany jest postępem hodowla-
nym, który charakteryzuje sumę róż-
nych elementów wartości gospodar-
czej i użytkowej wnoszonych przez 
nowe odmiany. Innymi słowy można 
powiedzieć, że hodowla twórcza od-
mian roślin uprawnych przyczynia 
się do poprawy różnych cech roślin, 
ważnych zarówno z agrotechnicznego 
jak i użytkowego punktu widzenia. 

Obecnie przyjmuje się, że do 
priorytetów hodowlanych należy 
wprowadzenie do produkcji odmian 
o wyższej wartości użytkowej, czyli 
o poprawionej plenności, wartości 
żywieniowej, paszowej bądź techno-
logicznej uzyskiwanego plonu, a tak-
że o zwiększonej odporności na stre-
sy biotyczne, Þ zyczne i inne. Jednak 
rozwijające się społeczeństwa i trendy 
naszych czasów wpływają na określa-
nie nowych i modyÞ kację już posta-
wionych przed hodowlą priorytetów. 
Podniesienie jakości życia i żywienia 
skutkuje wzrostem wymagań współ-
czesnych społeczeństw odnośnie ja-
kości surowców przeznaczonych do 
produkcji żywności i pasz. Stawia to 
przed hodowlą nowe wyzwania, takie 
jak podnoszenie jakości produktów 
roślinnych już na etapie hodowla-
nym. Zwracanie coraz większej uwagi 
na ochronę środowiska naturalnego 
skutkuje koniecznością szerszego włą-
czenia się hodowli w jego ochronę, 
ponieważ łatwiej i taniej jest dosto-
sować roślinę do środowiska niż od-

wrotnie. Hodowla twórcza odmian 
musi uwzględniać także potrzeby róż-
nych systemów uprawy roślin, czyli 
powinna być ukierunkowana na wy-
twarzanie nowych odmian dla rolnic-
twa intensywnego, zrównoważonego, 
niskonakładowego czy ekologicznego. 
Zasady integrowanej ochrony wyma-
gają wprowadzania do uprawy odmian 
odpornych na patogeny i szkodniki, 
stresy środowiskowe i efektywnie wy-
korzystujących naturalną zasobność 
stanowiska, w którym są uprawiane.

Tworzenie postępu biologicznego 
odbywa się zatem już na etapie dobo-
ru materiałów wyjściowych i kreacji 
nowych genotypów, z których w pro-

cesie hodowli wyprowadzane będą 
nowe odmiany. Efektem prac hodowli 
twórczej są nowe, ulepszone odmiany 
i gatunki roślin, które są nośnikiem 
postępu biologicznego. Natomiast jego 
transfer do bezpośredniej produkcji 
rolniczej odbywa się poprzez kwaliÞ -
kowany materiał siewny. 

Tworzone w procesie hodowli 
odmiany wnoszące postęp biologicz-
ny, zarówno ujęciu ilościowym jak 
i jakościowym, wymagają zaangażo-
wania dużych środków Þ nansowych. 
Hodowla roślin jest bowiem proce-
sem długotrwałym i kosztochłonnym, 
a jedynym sposobem na zwrot zain-
westowanych środków jest sprzedaż 
kwaliÞ kowanego materiału siewnego 
bądź licencji na rozmnażanie wy-
tworzonych odmian. Uzyskane w ten 
sposób środki są ponownie inwesto-

wane w hodowlę nowych, udoskona-
lonych pod względem jakościowym, 
lepiej przystosowanych do warunków 
środowiska i bardziej odpornych na 
szybko zmieniające się rasy patoge-
nów odmiany.

Nasiennictwo jest zatem integralną 
częścią hodowli roślin, które zajmuje 
się przenoszeniem postępu biologicz-
nego do praktyki. W węższym tego sło-
wa znaczeniu odnosi się ono głównie 
do reprodukcji materiału siewnego, ale 
także do obrotu i handlu nasionami. 
Mając na myśli szersze znaczenie na-
siennictwa można zdeÞ niować je jako 
całą gospodarkę hodowlano-nasienną, 
obejmującą tworzenie postępu biolo-

gicznego, przenoszenie go do prakty-
ki rolniczej, czyli reprodukcję i obrót 
materiałem siewnym oraz wszystkie 
związane z nim zagadnienia prawne, 
organizacyjne i handlowe.

Podstawowym czynnikiem plonot-
wórczym, przyczyniającym się do 
zwiększenia produkcji roślinnej, 
a pośrednio też zwierzęcej, a przez to 
również i żywności jest kwaliÞ kowa-
ny materiał siewny. Materiał siewny 
o wysokiej jakości i zdrowotności, 
wytwarzany przez przemysł nasien-
ny zapewnia uzyskanie odpowiedniej 
wielkości i jakości plonu roślin. Stałe 
zwiększanie plenności roślin jest jed-
nym z najważniejszych czynników 
zmierzających do poprawy wyżywie-
nia ludności oraz zapewnienia bezpie-
czeństwa żywnościowego świata. Stąd 
też jego znaczenie i rola w zasadniczy 

Postęp biologiczny można określić jako ekologiczny sposób 
intensyÞ kacji produkcji rolniczej, polegający na doskonaleniu 
genetycznym roślin i zwierząt, które stają się wydajniejsze 
w korzystaniu z sił przyrody i przemysłowych środków produkcji, 
i są jakościowo lepsze z punktu widzenia wymagań człowieka, co 
w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia kosztów produkcji rolniczej.

Postęp biologiczny jest obecnie najważniejszym 
z czynników wpływających na wzrost produkcyjności 
roślin, a jego udział w całkowitej produktywności 
jeszcze niedawno szacowano na 70 proc.

Rola postępu biologicznego dla  
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sposób zależą od potrzeb żywnościo-
wych świata, a więc od liczby ludno-
ści i jej zamożności. Żywność jest pro-
dukowana na powierzchni 14�15 mld 
ha i nie ma większych możliwości jej 
zwiększenia.  Z tego wynika, że potrze-
by żywnościowe świata muszą zostać 
pokryte przez szybki wzrost produkcji 
rolniczej, a więc przez systematyczne 
zwiększanie plonowania wszystkich 
roślin uprawnych, czyli wprowadza-
nie postępu biologicznego. Dotych-
czasowe osiągnięcia hodowli roślin, 
a szczególnie niezwykle obiecujące 
postępy agrobiotechnologii oraz libe-
ralizowanie dystrybucji nasion, po-
zwalają sądzić, że ludzkość upora się 
ze stale pojawiającymi się problema-
mi zwiększającego się zapotrzebowa-
nia na produkty żywnościowe.

Istnieje wiele sposobów szacowa-
nia bezpośredniego efektu postępu 
biologicznego, na przyrost plonów 
roślin uprawnych i wzrost ich jakości. 
Można jednak stwierdzić, że jest to 
wysoce skuteczny i stosunkowo tani 
czynnik wzrostu produkcji roślinnej 
i poprawy jakości produktów roślin-
nych. Postęp biologiczny jest obecnie 
najważniejszym z czynników wpły-
wających na wzrost produkcyjności 
roślin, a jego udział całkowitej pro-
duktywności jeszcze niedawno sza-
cowano, na 70 proc., chociaż niektó-
rzy naukowcy uważają, że wynosi on 
nawet 90 proc. Zawarty w odmianach 
potencjał genetyczny może być wyka-
zany tylko wtedy, gdy będą im stwo-
rzone optymalne warunki do wzrostu 
i rozwoju. Nie można wiec zapomi-
nać o innych czynnikach, takich jak 
właściwa agrotechnika, nawożenie, 
ochrona roślin i inne, które będą mia-
ły wpływ na wykazanie przez odmia-
ny pełnego potencjału genetycznego. 
Integracja sposobu uprawy i właściwy 
dobór odmiany pozwoli na otrzyma-
nie optymalnego plonu i jego jakości 
użytkowej.

Postęp biologiczny często oceniany 
jest także poprzez liczbę nowo rejestro-
wanych odmian, ponieważ wpisane 
do krajowego rejestru odmiany posia-
dają określoną wartość gospodarczą, 

a nowe na ich tle muszą wykazywać 
zadawalającą wartość gospodarczą.  
Oznacza to, że nowe odmiany muszą 
posiadać, w porównaniu do już wpi-
sanych do krajowego rejestru, takie 
właściwości, które powodują poprawę 
wartości gospodarczej w uprawie oraz 
w przerobie i użytkowaniu roślin lub 
wyrobów z nich wytworzonych, przy 
czym dopuszcza się, że mogą wystąpić 
pojedyncze, niekorzystne właściwości 
odmiany, w porównaniu do odmian 
wpisanych do krajowego rejestru, ale 
muszą one być zrekompensowane in-
nymi korzystnymi właściwościami. 
Oznacza to, że każda nowo wpisana 
do rejestru odmiana jest lepsza od już 
istniejących i wnosi postęp biologicz-
ny. 

Innym sposobem mierzenia postę-
pu biologicznego jest przyrost plonu 
powodowany przez nowe odmiany. 
Bazując na tym parametrze można 
stwierdzić, że w ostatnim dziesięcio-
leciu najwyższy postęp biologiczny 
wnosiły nowe odmiany pszenżyta, 
pszenicy oraz odmiany mieszańcowe 
żyta. 

Współczesny rolnik musi mieć 
świadomość, że bez postępu biolo-
gicznego, nie będzie miał możliwości 
intensyÞ kacji swojej produkcji i nie 
będzie mógł przystosować jej do cią-
gle zmieniających się wymagań kon-
sumentów oraz przetwórców produk-
tów rolniczych. Istniejący w Polsce 
system Porejestrowego Doświadczal-
nictwa Odmianowego i Rolniczego 
(PDOiR) ułatwia mu efektywniejsze 
wykorzystanie postępu biologicznego 
i umożliwia wykorzystanie czynnika 
odmianowego do poprawy rentowno-
ści gospodarstwa i podniesienia jako-
ści plonów. Dlatego warto, aby śledził 
wyniki doświadczeń porejestrowych 
i na ich podstawie świadomie dobie-
rał odmiany uprawiane w swoim go-
spodarstwie.

Prof. dr hab. Henryk Bujak
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin 

i Nasiennictwa
Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu

 współczesnego rolnika
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Spośród wielu zwierząt, które czło-
wiek spotkał na swojej drodze, chy-

ba tylko szczur nie poddał się jego woli 
i chociaż jest bezlitośnie tępiony, czuje 
się doskonale w środowisku człowieka. 
Podobnie wiernym kompanem jest mysz 
domowa. Te szkodliwe gryzonie wywo-
łują niewyobrażalne straty ekonomicz-
ne i sanitarne. Na przykład szczur zjada 
dziennie około 28 g pożywienia, a 25 
szczurów zjada tyle, co jeden człowiek. 
Szczury i myszy żerując w magazyno-
wanej żywności pozostawiają w niej 
mocz, krew, ślinę, sierści, swoje trupy 
lub części ciała trupów. W ciągu doby 
szczur wydala i pozostawia w produk-
tach 20 grudek kału i 16 ml moczu. Je-
żeli żeruje np. w magazynie zbożowym, 
to zanieczyszcza tam około 30 kg ziarna. 
Podobnie jedna para myszy domowej 
w ciągu roku pozostawia w miejscu swe-
go żerowania ponad 10 000 grudek kału 
i prawie 2 litry moczu. Ocenia się, że 
globalnie straty żywności spowodowane 
przez gryzonie wynoszą ponad 20 proc. 
w całym łańcuchu produkcji artykułów 
spożywczych, z czego 0,1 część to ich 
wyżywienie, a reszta ulega zniszczeniu 
przez zanieczyszczenie kałem, moczem, 
rozdeptywanie bądź rozwlekanie.

Przerażenie wywołują doniesienia 
o zniszczonych budynkach, opanowa-
nych przez szczury. Szkodniki te gryzą 
ostrymi siekaczami wszelkie napotkane 
przeszkody, co wynika z ich natury, któ-
ra domaga się stałego ścierania szybko 
rosnących zębów. Szczury robią podko-
py, niszczą przewody elektryczne, rury 
wodociągowe i kanalizacyjne. Mogą 
spowodować zapadanie się podkopa-
nych budynków. Przedstawione szkody 
ekonomiczne są zaledwie fragmentem 
rzeczywistych strat, które trudno osza-
cować, ponieważ obecność szczurów 
dyskredytuje właścicieli, administrato-
rów, zarządców w oczach opinii publicz-
nej i stanowi przeszkodę w ujawnianiu 
autentycznych strat. Ludzka nieświado-
mość i lekkomyślność, a niekiedy kary-
godne niedbalstwo w zakresie higieny 
i porządku stwarzają mnóstwo okazji 
do wtargnięcia szczurów w środowisko 
człowieka. Dzikie wysypiska, niedo-

mknięte śmietniki, porzucona żywność 
zwabiają liczne szkodniki. Racjonalne 
zbieranie, usuwanie, niszczenie wszel-
kich odpadów,  które pozostawiają lu-
dzie powinno być priorytetem każdej 
wspólnoty, osiedla, miasta, zakładu pra-
cy i gospodarstwa rolnego.

Inny obszar nieobliczalnych szkód 
powodowanych przez szczury to zagro-
żenie ludzkiego zdrowia i życia. Gryzo-
nie te przenoszą i roznoszą wśród ludzi 
i zwierząt wiele pasożytów i chorób 
zakaźnych. Do najgroźniejszych należą: 
dżuma, żółtaczka zakaźna, dur brzusz-
ny, tularemia, czerwonka bakteryjna, 
czerwonka amebowa, cholera, dury pla-
miste, wścieklizna, grzybica, trychino-
za, pryszczyca i gruźlica drobiu, różyca, 
pasożyty jelitowe i wiele innych. Szczur 
jest niezmiernie ruchliwy. Dziennie 
może przebywać odległości 10�18 km, 
co stwarza niebezpieczeństwo szybkie-
go rozprzestrzeniania się chorób nawet 
w odległe miejsca.  Likwidacja gryzoni 
wymaga dobrze zaplanowanej i prze-
prowadzonej akcji. Należy jednak za-
cząć od proÞ laktyki, a więc ograniczyć 
dostęp gryzoni do kryjówek, pokarmu 
i wody. Przykładowo, budynek przezna-
czony na magazyn żywności powinien 
mieć oprócz odpowiednich warunków 
do kontroli przechowywanych produk-
tów również możliwość przeprowadze-
nia odszczurzania. Istnieją inne elemen-
ty proÞ laktyki. Np. teren wokół budyn-
ków magazynowych i produkcyjnych 
powinien być utwardzony, pozbawiony 
darni oraz trwałych nasadzeń, które 
umożliwiają szczurom wspinanie się na 
budynek. Podobna proÞ laktyka dotyczy 
mieszkań. Wykończenie ich powinno 
udaremnić szczurom wtargnięcie do we-
wnątrz, wędrówkę po pomieszczeniach, 
zdobywanie pokarmu i wody, a zwłasz-
cza wyszukiwanie bezpiecznych kry-
jówek i urządzanie gniazd (Ignatowicz 
1999). Oprócz stosowania proÞ laktyki, 
szczury zwalczamy różnymi metodami. 
Najpopularniejszą i najskuteczniejszą 
jest metoda chemiczna, czyli wykła-
danie ztrutych przynęt pokarmowych, 
tak zwanych trutek alba rodentycydów. 
Dzielą się one na:

  1. szybkodziałające trucizny ostre
  2. trucizny o działaniu opóźnionym � 

wielodawkowe i jednodawkowe.
Najczęściej stosowaną trucizną ostrą 

jest fosforek cynku naniesiony na ziar-
no pszenicy. Fosforowodór uwalnia się 
w przewodzie pokarmowym szczura, 
uszkadza jego organy wewnętrzne i po-
woduje natychmiastową śmierć. Trutka 
ta ma poważną wadę � brak antidotum, 
co może być zagrożeniem dla zwierząt 
domowych, a nawet dla człowieka. 
Masowe stosowanie tej trutki i zwią-
zane z tym nagłe padnięcia wywołuje 
u szczurów nieufność do tego pożywie-
nia i zaprzestanie jego spożywania. Dla-
tego obecnie stosuje się trucizny o opóź-
nionym działaniu � tzw. antykoagulanty 
krwi, które zmniejszają jej krzepliwość 
i uszkadzają naczynia krwionośne. 
Śmierć szkodnika następuje po kilku 
dniach i nie kojarzy się ze spożytym 
pokarmem. Trucizny wielodawkowe 
powodują śmierć po kilkakrotnym 
spożyciu, natomiast jednodawkowe są 
skuteczne po pierwszym spożyciu. Za-
trute przynęty mają postać granulatu, 
płatków, bloczków, proszku, plastycznej 
masy zwanej pastą, pianki lub płynu, 
którym nasącza się np. chleb. Wszyst-
kie nowoczesne rodentycydy zawierają 
dodatek niezwykle gorzkiej substancji, 
obojętnej dla szczurów. Wywołuje ona 
odruch wymiotny w razie przypadko-
wego spożycia trutki przez człowieka. 
Trutki zaleca się stosować w specjal-
nych stacjach deratyzacyjnych. W ten 
sposób zabezpiecza się je przed zwierzę-
tami domowymi i ptactwem, a  gryzonie 
mają poczucie bezpieczeństwa podczas 
spożywania preparatu. Warunkiem sku-
teczności każdej trutki pokarmowej jest 
jej spożycie przez szkodnika, natomiast 
człowiek, znając ich obyczaje  może im 
w tym �dopomóc�.

Przy opracowaniu artykułu wykorzysta-
no informacje: prof. S. Ignatowicza (Wieś Ju-
tra nr 2/1999, Higiena nr 2-3/2002), dr hab. 
A. Fabirkiewicza i innych (Higiena nr 2/2001), 
dr T. Kolbuszowskiego i T. Karpińskiego (Biu-
letyn DDD  nr 2/2004).

Dr Andrzej Ufniarski.

Szczur � ciągle śmiertelnym 
wrogiem człowieka
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Jednak przy obecnych relacjach cen, 
ekonomicznie zasadne możliwości 

wzrostu plonowania, oparte wyłącznie 
na zwiększaniu nawożenia, praktycz-
nie się wyczerpały. Ponadto, wprowa-
dzanie zasad integrowanej ochrony 
roślin zakłada, że jednym z głównych 
narzędzi zapewniających skuteczną 
walkę z chorobami i szkodnikami bę-
dzie stosowanie odmian odpornych. 
W tej sytuacji coraz bardziej wzrastać 
będzie znaczenie postępu biologicz-
nego czyli stosowania wysokiej jako-
ści nasion i plenniejszych odmian. 

Pod względem tempa wzrostu plo-
nów zbóż w doświadczeniach odmia-
nowych, polska hodowla nie ustępuje 
najlepszym. Gorzej jest niestety z wy-
korzystaniem istniejących możliwości 
w praktyce. Tempo wzrostu plono-
wania zbóż od lat przewyższa tempo 
wzrostu plonów w produkcji. Efektem 
jest stale rosnąca rozbieżność między 
potencjalnymi plonami a rzeczywi-
ście uzyskiwanymi. (Rys.1)   

Jedną z podstawowych przyczyn 
tych rozbieżności między możliwymi 
do uzyskania, a praktycznie osiąga-
nymi plonami zbóż jest niski udział 
kwaliÞ kowanego materiału siewnego 
w zasiewach. Średnia relacja plonów 
z produkcji do plonów osiąganych 
w doświadczeniach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego 

(PDO), prowadzonych w warunkach 
przeciętnej agrotechniki, od lat nie 
zmienia się znacząco i wynosi około 
50 proc. Dzieje się tak, chociaż pod 
względem poziomu nawożenia i in-
tensywności ochrony chemicznej, 
agrotechnika stosowana w gospo-

darstwach towarowych nie różni się 
istotnie od agrotechniki stosowanej 
w badaniach odmianowych. Najważ-
niejszą różnicą w stosowanej agro-
technice jest to, co określamy jako 
postęp biologiczny, czyli stosowany 
materiał siewny i odmiany. 

Aby  skorzystać z postępu biolo-
gicznego, trzeba stosować kwaliÞ ko-
wany materiał siewny. Najlepiej od-
mian o zweryÞ kowanej przydatności 
do uprawy w danym  rejonie czyli 
rekomendowanych na podstawie do-
świadczeń odmianowych PDO. 

KwaliÞ kowany materiał o spraw-
dzonych parametrach wartości siew-
nej pozwala na wprowadzanie no-
wych technologii uprawy i umożliwia 

pełniejsze wykorzystanie warunków 
siedliskowych. Materiał z własne-
go zbioru ma niewielkie szanse, aby 
dorównać profesjonalnie produkowa-
nemu kwaliÞ kowanemu materiałowi 
siewnemu. 

Na podstawie danych zebranych 
w latach 2008�2012 z reprezentatyw-
nej grupy 500 gospodarstw towaro-
wych, przeprowadzono badania efek-
tywności stosowania kwaliÞ kowanego 
materiału siewnego. Uzyskane wyniki 
pozwalają na jednoznaczne stwier-
dzenie, że nie warto oszczędzać na za-
kupie materiału siewnego (Rys. 2). 

Na polach, na których stosowano 
kwaliÞ kowany materiał siewny uzy-
skiwano istotnie wyższe plony wszyst-
kich badanych gatunków zbóż. Różni-
ce wahały się od 12 proc. w przypad-
ku pszenżyta do 23 proc. w przypadku 
żyta. W wartościach bezwzględnych, 
przyrost plonów na polach, gdzie 

Opłacalność stosowania 
kwaliÞ kowanego materiału 
siewnego zbóż
Od szeregu lat obserwujemy stały wzrost 
plonowania zbóż. Doskonalenie agrotechniki, 
coraz wyższe nawożenie, intensywna ochrona 
chemiczna oraz plenniejsze odmiany to 
główne czynniki, które decydowały o wzroście 
plonowania.

Rysunek 1. Wzrost potencjału plonowania zbóż i jego praktyczne wykorzystanie

Upowszechnienia KMS zbóż i osiągnięcie 
średniego europejskiego poziomu jego 
stosowania w produkcji, czyli około 55 proc., 
pozwoliłoby na coroczny wzrost plonów 
o blisko 2 mln ton ziarna. 
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siewny, wynosił od 4,9 dt·ha-1 dla 
jęczmienia jarego do 7,6 dt·ha-1 dla 
pszenicy ozimej. Dla każdego gatunku 
średni przyrost wartości uzyskanego 
przyrostu plonu był większy niż do-
datkowe koszty związane z zakupem 
kwaliÞ kowanego materiału siewnego. 

Wielkość efektu kwaliÞ kowanego 
materiału siewnego wynikała z po-
stępu w hodowli, a także z różnicy 
między potencjałami plonotwórczy-
mi starych odmian, znajdujących się 
dotychczas w uprawie, i nowych, 
wprowadzanych wraz z materiałem 
siewnym. Dlatego największy wzrost 
plonowania uzyskiwano stosując 
nasiona nowych odmian pszenicy 
ozimej, gdzie postęp hodowli jest 
najszybszy, oraz żyta, gdzie wymia-
na nasion jest relatywnie najniższa, 

a udział starych odmian jest relatyw-
nie duży. W tym przypadku stoso-
wanie nasion kwaliÞ kowanych jest 
często wprowadzaniem zupełnie 
nowej jakości pod względem poten-
cjału plonowania. Po wielu latach 
dominacji jednej bardzo dobrej od-
miany (Dańkowskie Złote) wchodzą 
do uprawy nowe odmiany o zwięk-
szonym potencjale plonowania, tak-
że odmiany heterozyjne. 

W skali kraju, średni efekt stosowa-
nia kwaliÞ kowanego materiału siew-
nego zbóż (ważony udziałem gatunku 
w strukturze zasiewów) wynosi 5,84 
dt·ha-1. Upowszechnienia KMS zbóż 
i osiągnięcie średniego europejskiego 

poziomu jego stosowania w produk-
cji, czyli około 55 proc., pozwoliłoby 
na coroczny wzrost plonów o blisko 2 
mln ton ziarna. 

Stosując kwaliÞ kowany materiał 
siewny, możemy korzystać z profe-
sjonalnego zaprawiania przeciw pod-
stawowym chorobom odglebowym 
i przenoszonym z nasionami, cho-
robom o dużym znaczeniu gospo-
darczym, których często nie można 
zwalczyć innymi zabiegami w póź-
niejszym okresie wegetacji zbóż (np. 
fuzarioza zbóż, śnieć i głownia psze-
nicy, jęczmienia i żyta czy pasiastość 
liści jęczmienia). Straty bezpośrednie 
to zmniejszenie plonu ziarna, straty 
pośrednie to zanieczyszczenie, które 
może dyskwaliÞ kować cały zbiór. Co-
raz częstszym dodatkiem do nasion są 
też nawozy donasienne. Dzięki temu, 

kwaliÞ kowany materiał siewny jest 
specyÞ cznym środkiem produkcji, 
z nawiązką równoważącym koszty in-
nych, oddzielnie nabywanych i stoso-
wanych środków, jak np. nawozy czy 
pestycydy. Naturalnie dziedziczonego 
potencjału genetycznego odmian ro-
ślin uprawnych nie da się wyrównać 
chemią i agrotechniką bez szkody dla 
zdrowia człowieka, zwierząt i środo-
wiska. 

Hodowla roślin dostarcza rolni-
kom odmiany odporne na stresy, wy-
woływane przez choroby i szkodniki 
oraz czynniki środowiska. Jednak nie 
są to cechy niezmienne. U starych 
odmian, uprawianych przez wiele 

lat, rozmnażanych z nasion niekwa-
liÞ kowanych, uzyskiwane plony ma-
leją w następstwie degeneracji czyli 
zmian genetycznych, przełamywania 
odporności i w efekcie silniejszego 
porażenia przez patogeny. Przyczynia 
się to do wynikającego z interakcji ge-
notypowo-środowiskowej, a określa-
nego, jako �wyradzanie się odmian�, 
spadku ilości, jakości i wartości użyt-
kowej plonu, co w efekcie prowadzi 
do zmniejszenia opłacalności upraw. 
Dlatego, aby skutecznie korzystać 
z postępu biologicznego, należy sto-
sować kwaliÞ kowany materiał siewny 
nowych odmian. 

Korzyści ze stosowania kwaliÞ ko-
wanego materiału siewnego:
Ι. Zapewnia producentom nasiona 
o dobrej, sprawdzonej wartości  siew-
nej, co jest pierwszym i niezbędnym 
elementem umożliwiającym prawi-
dłowy przebieg całego cyklu produk-
cji roślinnej.
� gwarancja jakości użytych nasion 

jak również możliwość ewentual-
nej reklamacji

� możliwość przeprowadzenia pre-
cyzyjnego siewu dostosowanego 
do odmiany i stanowiska, a tym sa-
mym uzyskanie oszczędności z ty-
tułu mniejszych ilości wysiewu

� pewność uzyskania właściwej ob-
sady, szybkich i równomiernych 
wschodów, a także wyrównanego 
rozwoju łanu i dojrzewania nasion

� możliwość skorzystania z profe-
sjonalnie zaprawionego materiału 
siewnego. Zapewnia to dobrą zdro-
wotność upraw, ograniczenie wy-
stępowania chorób i szkodników, 
a tym samym wpływa korzystnie 
na stabilność plonowania

� wyższa zdrowotność (wyższa od-
porność na choroby i szkodniki), 
a w efekcie zmniejszenie kosztów 
ochrony

� wyższa jakość, zgodna z oczeki-
waniami odbiorców, a w efekcie 
łatwiejsza sprzedaż.

ΙΙ.  Umożliwia, wprowadzanie postę-
pu biologicznego do produkcji, czyli 
umożliwia upowszechnianie i korzy-
stanie z nowych odmian, dostosowa-
nych do zmieniających się warunków 
uprawy oraz oczekiwań odbiorców. 
Udział postępu hodowlanego we 
wzroście plonów ocenia się  na ponad 
65 proc.

Dr Tadeusz Oleksiak
IHAR-PIB Radzików

Rysunek 2. Opłacalność stosowania kwaliÞ kowanego materiału siewnego zbóż � średni 
przyrost plonu. Wyniki badań ankietowych gospodarstw z lat 2008�2012
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Kiedy w procesie przemiału mielo-
ne jest całe ziarno, co oznacza, że 

wszystkie jego składniki znajdują się 
w mące, mąka jest ciemniejsza i grub-
sza. Taki przemiał nazywano razo-
wym, oznacza to raz zmielone ziarno 
zbóż. Tymczasem podczas przemiału 
wyciągowego z ziarna są odrzucane, 
�wyciągane� niektóre jego części. 
Im więcej części ziarna odrzucono, 
tym mąka jest bielsza, drobniejsza, 
piękniejsza� Jest tylko jedno ale... 
zawiera prawie same węglowodany, 
natomiast jest �wyprana� z błonnika 
pokarmowego, witamin i składników 
mineralnych. 

Niestety tradycyjna europejska 
dieta zawiera w przewadze produk-
ty zbożowe otrzymywane z mąki 
oczyszczonej, w których poziom wie-
lu składników odżywczych, a także 
błonnika i innych bioaktywnych sub-
stancji (tj. Þ tosterole, stanole, Þ tynia-
ny, kwasy fenolowe) może być nawet 
2,5�5 razy mniejszy niż w produk-
tach z całego ziarna. Składniki te za-
warte w produktach całoziarnowych 
czynią je ważnym elementem w pre-
wencji wielu schorzeń.  Błonnik po-

karmowy reguluje pracę jelit zapobie-
gając m.in. hemoroidom, zaparciom 
nawykowym, a nawet nowotworom 
jelita grubego. Ponadto wiąże metale 
ciężkie (np. ołów, rtęć), obniża po-
ziom cholesterolu i cukru we krwi, 
wywołuje też uczucie sytości przez 
dłuższy czas (ważne dla osób które 
się odchudzają). 

W szwedzkim badaniu przeprow-
adzonym wśród 60 tys. kobiet stwier-
dzono, iż ryzyko zachorowania na 
raka jelita grubego było o 35 proc. 
niższe wśród kobiet, które spożywały 
dziennie ≥ 4,5 porcji produktów z ca-
łego ziarna w porównaniu do kobiet 
spożywających ≤1,5 porcji tych pro-
duktów. Ponadto w amerykańskich 
badaniach Nurses� Health Study, 
prowadzonych wśród 74 tysięcy ko-
biet w wieku 38�63 lata w ciągu 12 
lat stwierdzono, iż wysokie spożycie 
produktów pełnoziarnistych wiązało 
się z obniżeniem ryzyka przybrania 
na wadze o 49 proc. w porównaniu 
do niskiego ich spożycia. 

Podobnie jak czerwone wino, 
ziarno zbóż bogate jest w polifenole. 
W produktach zbożowych są to kwa-

sy fenolowe, tj. kwas ferulowy, 

wanilinowy, p-kumarowy oraz ka-
wowy. Zaliczamy je do naturalnych 
składników żywności o charakterze 
przeciwutleniaczy. Chronią one or-
ganizm przed stresem oksydacyjnym 
i zapobiegają rozwojowi chorób, 
m.in. miażdżycy naczyń i zmianom 
nowotworowym. Na podstawie prze-
prowadzonej analizy ponad 65 badań 
opublikowanych w latach 1966�2012 
stwierdzono, że u osób spożywają-
cych dziennie 48�80 g produktów 
z całego ziarna (3�5 porcji) � w po-
równaniu z osobami, które spożywa-
ły te produkty rzadko lub wcale � ry-
zyko wystąpienia chorób sercowo-
naczyniowych było mniejsze o 21 
proc., ryzyko zachorowania na cu-
krzycę 2. typu o ok. 26 proc., u osób 
tych w ciągu 8�13 lat obserwowano 
niższy przyrost masy ciała. 

Produkty z całego ziarna w róż-
nych krajach deÞ niuje się nieco ina-
czej i dlatego trudno rozpoznać je na 
półce sklepowej. W Wielkiej Brytanii 
i USA,  produkty z całego ziarna to 
takie, które w składzie receptural-
nym zawierają ≥ 51% surowców z ca-
łego ziarna w przeliczeniu na masę 
produktu, natomiast w Niemczech, 
chleb razowy otrzymany powinien 
być z mąki zawierającej 90 proc. ca-
łego ziarna. Ministerstwo Rolnictwa 
USA w roku 2008 ustaliło, iż dla 
większości produktów, surowiec z ca-
łego ziarna musi zajmować pierwszą 
pozycję w składzie recepturalnym 
podawanym na etykiecie produktu, 
tj. jego udział musi być większy niż 
każdego z pozostałych surowców 
użytych do  jego wytworzenia. 

Również zalecenia spożycia pro-
duktów z całego ziarna są różne w za-
leżności od kraju. W Szwajcarii zale-

ca się dla osoby dorosłej spożywa-
nie min. 2 porcji/dzień produk-

tów z całego ziarna, 
w Danii � min. 
75 g, w Kanadzie 

Razowe smakuje � serce się raduje
Mąka do pieczenia chleba wytwarzana może 
być z różnych ziaren zbóż, najczęściej z  psze-
nicy i żyta, ale również z jęczmienia, owsa czy 
kukurydzy. W zależności od tego, jaką mąkę 
chce uzyskać młynarz, odpowiednio miele 
zboże, czyli rozdrabnia, odrzucając przy tym 
lub zachowując różne części ziarna.

tach z całego ziarna. Składniki te za-
warte w produktach całoziarnowych
czynią je ważnym elementem w pre-
wencji wielu schorzeń.  Błonnik po-

do niskiego ich spożycia.
Podobnie jak czerwone wino, 

ziarno zbóż bogate jest w polifenole. 
W produktach zbożowych są to kwa-

sy fenolowe, tj. kwas ferulowy, 

pozycję w składzie recepturalnym
podawanym na etykiecie produktu,
tj. jego udział musi być większy niż
każdego z pozostałych surowców
użytych do  jego wytworzenia. 

Również zalecenia spożycia pro-
duktów z całego ziarna są różne w za-
leżności od kraju. W Szwajcarii zale-

ca się dla osoby dorosłej spożywa-
nie min. 2 porcji/dzień produk-

tów z całego ziarna,
w Danii � min.
75 g, w Kanadzie
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produktów zbożowych, a w USA co 
najmniej 3 porcje takich produktów. 
Jednak w wielu krajach, np. we Fran-
cji, w Niemczech zalecenia nie są tak 
doprecyzowane, choć w codziennym 
żywieniu polecane są produkty ca-
łoziarnowe. Pamiętajmy, że w diecie 
zdrowych osób dorosłych przynaj-
mniej 2�3 porcje produktów zbożo-
wych powinny stanowić produkty 
z całego ziarna. 

Na świecie spożycie produktów 
zbożowych z całego ziarna jest za ni-
skie w stosunku do zaleceń. W Sta-
nach Zjednoczonych spożycie tych 
produktów z roku na rok maleje. 
W latach 1994�1996 było to średnio 
około 1 porcji produktów całoziarno-
wych dziennie, natomiast w latach 
1999�2004 już tylko średnio ok. 0,63�
0,77 porcji na dzień. Stwierdzono, iż 
jedynie niecałe 6 proc. mieszkańców 

tego kraju spożywa produkty z całego 
ziarna w ilości zgodnej z zaleceniami. 
Również Polscy konsumenci spoży-
wają niewielkie ilości pieczywa z ra-
zowego przemiału takich jak chleba 
graham czy razowy. Krajowa produk-
cja takiego pieczywa nie przekracza 
4 proc. jego ogólnej ilości, natomiast 
w Niemczech stanowi ono ponad 20 
proc., w Szwecji i Norwegii ponad 
15 proc. W badaniu przeprowadzo-
nym w latach 2010�2011 wśród 150 
studentów Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego, stwierdzono iż śred-
nie spożycie omawianych produktów 
w tej grupie kształtowało się na pozio-
mie 1,4 porcji dziennie.  Szkoda, bo 
już zjedzenie trzech kromek chleba 
żytniego razowego przez osobę do-
rosłą może dostarczyć ok. 13 proc. 
zalecanej do spożycia dziennej ilości 
witaminy B1, 8 proc. � witaminy B2, 6 
proc. � witaminy PP, 8 proc. � witami-
ny E oraz prawie 20 proc. potrzebnej 
ilości magnezu i żelaza, a ponadto 35 
proc. zalecanej ilości błonnika.

Na co dzień większość konsumen-
tów nie zastanawia się, jakie produk-

ty zbożowe zjada, najczęściej kupuje 
kajzerki lub zwykłe jasny chleb. Aby 
zmienić nasze nawyki żywieniowe 
warto stopniowo zamieniać produkty 
wysoko przetworzone (np. kajzerki, 
jasny chleb, kasza manna) na produk-
ty z całego przemiału (np. chleb ra-
zowy, pełnoziarnisty makaron, kasze 
pęczak). Spróbujmy poeksperymen-
tować kupując dla odmiany zamiast 
mąki białej � mąkę pełnoziarnistą czy 
dodając zamiast mąki płatki owsiane 
do wszelkich wypieków, placków czy 
naleśników. Ze względu na trudniej-
sze wypiekanie niektórych takich 
produktów, można przygotowując 
ciasto dodać ciemną mąkę w ilości 
(1/2 lub 3/4) a resztę jasnej pszennej 
aby naleśniki �nie przywierały� do 
patelni. 

Pomimo iż asortyment produktów 
z całego ziarna jest coraz większy, ich 
identyÞ kacja na półce sklepowej cza-

sem jest nie lada wyzwaniem. Nieste-
ty nie wszystkie �ciemne� produkty 
są razowe � zarówno chleby, jak i ma-
karony mogą zawierać składniki (np. 
karmel) nadające im ciemniejszy, 
brązowy odcień. Niektóre produkty 
zawierają tylko niewielką ilość całego 
ziarna, ale ich wygląd i nazwa może 
sugerować co innego. Również napis, 
że produkt zawiera �3-,5-ziaren� lub 
jest �wielozbożowy� nie gwarantuje 
nam, że jest to produkt razowy, bo 
nie wiadomo ile dodatku mąki ra-
zowej zawiera. Chyba, że na opako-
waniu jest informacja o procentowej 
zawartości całego ziarna. Zatem, aby 
dowiedzieć się prawdy o produkcie 
zbożowym, trzeba w pierwszej kolej-
ności spojrzeć na jego skład umiesz-
czony na opakowaniu, pierwszy suro-
wiec (np. mąka razowa żytnia) to ten 
którego jest w produkcie najwięcej. 
Z badań Katedry Żywienia Człowie-
ka wynika, iż w 2013 roku na rynku 
warszawskim znaleziono około 140 
rodzajów mąk i pieczywa, których 
nazwa sugerowałaby konsumentowi 
produkt całoziarnowy,  jednak na 

podstawie składu produktu umiesz-
czonego na etykiecie stwierdzono, 
że jedynie nieco połowę można było 
jednoznacznie zaklasyÞ kować do 
asortymentu tych produktów.   

Podobnie przy wyborze płatków 
zbożowych, szczególnie dla dzieci, 
należy zwrócić uwagę na pozostałe 
składniki w produktach śniadanio-
wych, gdyż często w ich składzie wy-
stępują znaczne ilości cukru, którego 
wysokie spożycie nie jest korzystne 
dla zdrowia. Dlatego lepiej podawać 
dzieciom płatki owsiane czy jęcz-
mienne gotowane na mleku, z dodat-
kiem np. rodzynek, owoców suszo-
nych czy miodu, i tylko sporadycznie 
zastępować je smakowymi płatkami 
wysoko przetworzonymi (np. kulki 
czekoladowe). 

PORADY W PIGUŁCE                                                                                                       
� Jedz różnorodne produkty zbożo-

we do każdego posiłku, z czego 
2�3 porcje powinny stanowić 
produkty z całego ziarna!

� Jasny chleb i bułki, biały ryż 
zastępuj produktami z całego 
ziarna, np. chleb razowy, bułka 
grahamka, ryż brązowy, kasza ja-
glana, kasza gryczana. Regularne 
spożywanie produktów z całego 
ziarna, zmniejsza ryzyko cho-
rób cywilizacyjnych, tj. otyłości, 
schorzeń sercowo-naczyniowych, 
nowotworów i cukrzycy typu 2.

� Do przyrządzania potraw typu 
kluski, naleśniki, pierogi, używaj 
głównie mąki razowej!

� Robiąc zakupy zwracaj uwagę na 
etykiety produktów zbożowych. 
Wybieraj te o niewielkiej zawar-
tości dodanych cukrów prostych, 
a wysokiej zawartości błonnika 
pokarmowego. 

� Pieczywo cukiernicze, ciasta, cia-
steczka nawet pełnoziarniste 
spożywaj w umiarkowanych ilo-
ściach � najlepiej nie częściej niż 
1�2 razy w tygodniu.

� Uważaj: czasami ciemna barwa 
chleba jest wynikiem dodatku np. 
karmelu!

Dr inż. Ewa Sicińska
Katedra Żywienia Człowieka

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji

Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie

W diecie zdrowych osób dorosłych 
przynajmniej 2�3 porcje produktów 
zbożowych powinny stanowić produkty 
z całego ziarna.

SÞ nansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych



Czyszczenie wstępne jest jednym 

z podstawowych zabiegów w procesie 

przygotowania ziarna do właściwego 

przechowania. Wialnia odśrodkowa 

przeznaczona jest do oczyszczania nasion: 

zbóż, roślin strączkowych, rzepaku, traw 

nasiennych itp. z lekkich zanieczyszczeń 

i ziaren poślednich. Do każdej wialni jest 

zamontowana kierownica dośrodkowa 

i moduł. Rozwiązanie to ponad dwukrotnie 

poprawia jakość czyszczenia. Wialnia 

oddziela nasiona porażone chorobami 

grzybowymi. Przy czyszczeniu trudnych 

materiałów, np. tworzywa sztuczne, trociny, 

mrożone owoce zaleca się zamontować 

dodatkowo 2 lub 3 moduły.

Wialnie 
odśrodkowe

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

Istnieje możliwość wykonania wialni 
o wydajności 500 t/h. 

Włodzimierz Sosnowski
ul. Mazowiecka 17
06-400 Ciechanów
Tel./fax (0-23) 673 57 97
E-mail: ws@ws-sosnowski.pl

Wstępne czyszczenie nasion



CDT znajduje się na terenach 
należących do Przed-

siębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego 
GAŁOPOL Sp. z o.o. � Jest to gospo-
darstwo nowoczesne i zarazem spe-
cyÞ czne, bowiem prowadzi uprawę 
w technologii uproszczonej (bezorko-
wej), co daje możliwość sprawdzenia 
naszych produktów w takich właśnie 
warunkach � mówi Piotr Choroszew-
ski (Bayer CropScience). Taki system 
uprawy związany jest z większym ry-
zykiem zachwaszczania i trudniejsze 
w takiej technologii może być zwal-
czanie chwastów. Dlatego w upra-
wach ozimych, na większości pól 
praktykuje się jesienne zabiegi chwa-
stobójcze. 

Kukurydza i buraki. Początek 
wschodów chwastów to najlepszy mo-
ment na zastosowanie nowego herbi-
cydu Maister® Power 42,5 OD. Nowy 
herbicyd Maister Power, w odróżnie-
niu od Maister® 310 WG, wykazuje nie 
tylko lepsze działanie na chwasty i ma 
szersze spektrum działania, ale rów-
nież może być stosowany nieco wcze-
śniej. W jego skład wchodzą bowiem 
aż trzy substancje aktywne, z których 
dwie (jodosulfuron metylosodowy 
i foramsulfuron) działają poprzez 
liście, a trzecia, czyli tienkarbazon 
metylu, wykazuje zarówno działanie 
nalistne, jak również jest pobierana 
przez korzenie młodych chwastów. 

Na poletkach buraczanych pod-
stawowym herbicydem jest Betanal® 
maxxPro® 209 OD, stosowany w róż-
nych dawkach i w połączeniu z in-

nymi partnerami � zwiększającymi  
liczbę zwalczanych chwastów o sa-
mosiewy rzepaku i chwasty rumiano-
wate. Warunki pogodowe, w jakich 
wykonywany jest zabieg, decydują 
o jego skuteczności i wpływie na ro-
śliny uprawne. Herbicydy  powinno 
się stosować przy niskim nasłonecz-
nieniu, właściwej temperaturze i wy-
sokiej wilgotności powietrza, po go-
dzinie 18.00�19.00. W prezentowa-
nym doświadczeniu porównywano 
z kontrolą działanie różnych miesza-
nin zastosowanych w dawkach dzie-
lonych. Jedna z kombinacji, oparta na 
zabiegach Betanalem maxxPro 209 
OD (w dawce 1,25 l/ha) + partner  
(0,5 l/ha), powtarzanych trzykrotnie, 
dała bardzo dobry efekt, eliminując 
większość chwastów.

Wiosną czy jesienią? Więk-
szość herbicydów dostępnych do 
wiosennego zwalczania chwastów 
w uprawie zbóż oparta jest na związ-
kach z grupy sulfonylomoczników. 
W uprawie zbóż  ozimych zdecydo-
wanie lepsze efekty daje jesienne 
zwalczanie chwastów. Udowodniono 
to w jednym z doświadczeń, w któ-
rym na poletkach z pszenicą ozimą 
porównywano różne strategie zwal-
czania chwastów poprzez jesienne 
zabiegi herbicydem Komplet® 500 
SC, stosowanym w różnych termi-
nach, z wiosennym zwalczaniem 
chwastów. Najlepsze efekty dało za-
stosowanie Komplet 500 SC w fazie 
szpilkowania, w dawce 0,5 l/ha. 

W kolejnym doświadczeniu 

prezentowano, jak brak jesiennego 
zwalczania chwastów może ograni-
czyć wzrost i kondycję jęczmienia 
ozimego. Tam, gdzie nie wykonano 
jesiennego zabiegu zwalczającego 
chwasty, nie tylko były one nadal 
obecne w uprawie (pomimo wio-
sennego zabiegu mieszaniną her-
bicydów Puma® Universal 42,5 OD 
i Sekator® 125 OD), ale również wy-
raźnie słabsza była kondycja roślin.  

Zaprawy w strategii ochrony fun-
gicydowej. Aby lepiej przedstawić 
korzyści zaprawiania, ziarna pszeni-
cy i jęczmienia przed siewem zostały 
sztucznie zainfekowane zarodnikami 
grzybów patogenicznych, a następnie 
tylko część z nich zastała zaprawiona 
różnymi zaprawami (Lamardor® 400 
FS, Scenic® 080 FS, Baytan® Univer-
sal 094 FS i nowy Baytan® Trio 180 
FS). W dalszym okresie uprawy nie 
wykonywano już żadnych zabiegów 
fungicydowych. Na roślinach w fa-
zie kłoszenia wyraźnie widać było 
duże różnice w zdrowotności między 
poletkami zaprawionymi a tymi bez 
ochrony.   

Ochrona fungicydowa zbóż. Na 
plantacji porównywane są warianty 
ochrony fungicydowej pszenicy ozi-
mej dopasowane do różnych strategii 
ochrony. Wśród nich można zaob-
serwować efekty działania naj-
nowszej technologii ochrony 
fungicydowej Univo® XproTM, 
w której do pierwszego za-
biegu zastosowano Aviator® 
XproTM 225 EC. Drugi zabieg 
wykonano w fazie kłoszenia 
fungicydem Fandango® 200 
EC. Atutami tego systemu 
są doskonała skuteczność 
przeciwko septoriozie i in-
nym chorobom liści i kło-
sów.

Zabiegi chwastobójcze
Położone niedaleko Szamotuł Centrum 
Doradztwa Technicznego w Gaju Małym to jedna 
z sześciu lokalizacji, w których Þ rma Bayer 
CropScience prowadzi badania i obserwacje 
porównawczo-wdrożeniowe. 



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”.
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Założony w 1990 roku BIN błyska-
wicznie zawojował nie tylko kraj. 

Projektowane i produkowane w Alek-
sandrowie Kujawskim silosy, które 
na stałe wtopiły się w pejzaż polskiej 
wsi, są rewelacyjnym magazynem 
do przechowywania ziarna zbóż, 
kukurydzy i nasion roślin oleistych. 
Ich konstrukcja umożliwia konser-
wację, schładzanie oraz dosuszanie 
ziarna metodą aktywnej wentylacji. 
Zamontowane urządzenia całkowi-
cie mechanizują załadunek i rozła-
dunek zbóż. Możliwa jest więc pełna 
kontrola zawartości silosów. Można 
zatem stwierdzić, że aleksandrowski 
produkt stał się niezbędny w każdym 
gospodarstwie. 

Pytany o perspektywy i plany 
BIN Przemysław Bochat, dział mar-
ketingu Þ rmy, stwierdził, że sprze-
daż na rynku krajowym jest stabilna 
od wielu lat. Pomimo dekoniunktur, 
Þ rma osiąga zadowalającą wartość 
sprzedaży, a to dzięki wysokiej po-

zycji rynkowej, zaufaniu rolników 
i, oczywiście, ofercie dostosowanej 
do potrzeb gospodarstw. Produkty 
BIN charakteryzują się konkurencyj-
ną ceną i wysoką jakością. 

� Nasze cele na najbliższe lata to 
także wzbogacenie oferty produk-
towej, rozwój rynków sprzedaży, 
zwiększanie mocy produkcyjnych 
oraz podnoszenie standardów w ob-
słudze klienta. Firma wnosi duży 
wkład w rozwój i propagację nowo-
czesnego systemu przechowalnictwa 
zbóż w Polsce. Na początku 2014 
roku w zamontowanych przez BIN 
silosach było przechowywane jed-
norazowo 5 mln ton ziarna. Biorąc 
pod uwagę rotację w produkcji i ob-

rocie zbożami można powiedzieć, iż 
prawie co trzecia tona ziarna krajo-
wej produkcji składowana jest w si-
losach z Aleksandrowa Kujawskiego. 
W roku 2015 Þ rma planuje dalszy 
wzrost sprzedaży wszystkich typów 
silosów, urządzeń do transportu ziar-

Niedługo 25-lecie



Wyprodukowane dotąd �biny� mieszczą po-
nad 5 mln ton ziarna. To ogromny dorobek 
Þ rmy, potentata na krajowym rynku, a prze-
cież BIN nie powiedział jeszcze ostatniego 
słowa � twierdzi wiceprezes Paweł Krze-
miński (na zdjęciu). Z okazji �piątki� przyjął 
wiele podziękowań, głównie od producen-
tów zbóż

na, urządzeń paszowych, wiat rolni-
czych i liczy, że znajdą one szerokie 
grono odbiorców w kraju i poza gra-
nicami.

Perspektywy rozwoju sprzedaży 
eksportowej, mimo trudności zwią-
zanych z niestabilną sytuacją za 
wschodnimi granicami, są nadal bar-
dzo dobre. Szef eksportu BIN, Leszek 
Chrzanowski, raczej nie obawia się 
kłopotów: 

� Firma jest mocna dzięki doświad-
czeniom zdobytym podczas 24 lat swo-
jego rozwoju. Mamy świetne kadry, 
a zwłaszcza doskonałych konstrukto-
rów silosów. Takie kadry podejmą naj-
trudniejsze nawet wyzwania. A silosy 
BIN służą dzisiaj rolnikom w kilkuna-
stu krajach europejskich. Podwaliny 
pod dalszy rozwój zostały położone. 
Teraz wystarczy tylko kontynuować to 
dobrze rozpoczęte dzieło.
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SpecyÞ ka uprawy tego gatunku, 
podobnie jak innych roślin wie-

loletnich, rodzi wiele problemów 
związanych z brakiem zmianowania. 
Jednym z nich jest systematyczne 
obniżanie się zdrowotności spowo-
dowane nagromadzeniem patogenów 
zarówno w roślinach jak i w glebie. 
Dodatkowym elementem sprzyjają-
cym rozprzestrzenianiu czynników 
chorobotwórczych jest wegetatywny 
sposób rozmnażania chmielu. Szcze-
gólnie niebezpieczne są patogeny, 
takie jak wirusy i wiroidy, których 
obecność w roślinie najczęściej nie 
powoduje widocznych objawów. 

Utrudnia to identyÞ kację osobników 
chorych oraz uniemożliwia ich wcze-
śniejszą eliminację z plantacji. Taka 
sytuacja prowadzi do niekontrolowa-
nego rozprzestrzeniania patogenów 
i w konsekwencji zwiększenia liczby 
porażonych roślin wraz z wiekiem 
plantacji. Powoduje to stopniowe ob-
niżanie produktywności chmielni-
ków, gdyż obecność w roślinach wiru-
sów i wiroidów, mimo braku objawów 
chorobowych, wpływa negatywnie na 
wielkość i jakość plonu. Patogenów 
tych nie można zwalczać przy użyciu 
chemicznych metod ochrony roślin. 
Jedynym sposobem ich ograniczania  
jest stosowanie zdrowego materiału 
szkółkarskiego do zakładania nowych 

plantacji. Zastosowanie zdrowych sa-
dzonek, oprócz efektu Þ tosanitarnego 
polegającego na ograniczeniu rozprze-
strzeniania czynników chorobotwór-
czych w środowisku rolniczym, po-
zwala na uzyskanie surowca chmielo-
wego charakteryzującego się lepszymi 
parametrami jakościowymi. Stwier-
dzono, że surowiec uzyskany z roślin 
zdrowych charakteryzował się wyższą 
zawartością alfa kwasów oraz olejków 
chmielowych. Największy pozytywny 
efekt uzyskano w przypadku odmiany 
Lubelski, która jest uprawiana i roz-
mnażana wegetatywnie od 50 lat, co 
skutkuje bardzo silnym porażeniem 

przez wirusy. Eliminacja wirusów 
i wiroidów z roślin odmiany Lubelski 
spowodowała wzrost zawartości alfa 
kwasów o 50 proc.

W 2012 r. Instytut Uprawy Nawo-
żenia i Gleboznawstwa w Puławach 
podjął się zadania wytworzenia i udo-
stępnienia plantatorom zdrowego 
materiału sadzonkowego najważniej-
szych polskich odmian chmielu. Pra-
ce prowadzone są w ramach projektu 
Þ nansowanego przez  Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju. Pierwszym 
krokiem realizacji tego celu było uzy-
skanie zdrowych roślin matecznych, 
pozbawionych wirusów i wiroidów.   
Patogeny te zasiedlają wszystkie czę-
ści rośliny, za wyjątkiem szybko dzie-

lących się komórek tkanki merystema-
tycznej znajdującej się m.in. w wierz-
chołkach pędów. Skuteczną metodą 
ich eliminacji jest zregenerowanie 
całych roślin chmielu z mikroskopij-
nych fragmentów tkanki merystema-
tycznej obejmujących jedynie zdrowe 
komórki. W tym celu z uprzednio wy-
selekcjonowanych roślin wyjściowych 
pożądanych odmian chmielu pobiera-
no merystemy wielkości 0,1 mm i na 
odpowiednio dobranych podłożach 
agarowych w warunkach in vitro sty-
mulowano je do wytworzenia pędów 
i korzeni  (fot.1).  Rośliny wyprowa-
dzone bezpośrednio z merystemów 
diagnozowano pod względem obecno-
ści wirusów i wiroidów przy użyciu 
odpowiednich metod serologicznych 
i molekularnych. Tylko w pełni zdro-
we rośliny stanowiły materiał wyj-
ściowy  do produkcji sadzonek. 

Właściwa produkcja sadzonek po-
lega na cyklicznym, wegetatywnym 
rozmnażaniu zdrowych roślin matecz-
nych. W tym celu wykorzystuje się 
bardzo wydajną metodę  ukorzeniania 
sadzonek zielnych uzyskanych z frag-
mentów pędów obejmujących jedną 
parę liści (fot. 2).  Cały proces pro-

Chmiel jest rośliną wieloletnią, uprawianą 
kilkanaście lat w jednym miejscu. Zdrowot-
ność materiału sadzonkowego jest więc szcze-
gólnie istotna, bowiem wpływa na wzrost 
i rozwój roślin w kolejnych latach uprawy. 

Fot. 1. 
Roślina chmielu 
zregenerowana 
z merystemu 
w kulturze 
in vitro

Fot. 2. 
Ukorzenianie 
sadzonek zielnych 
chmielu

Fot. 3. 
Zdrowe sadzonki 
chmielu gotowe do 
wysadzenia w wa-
runki polowe

Zdrowe sadzonki szansą na wz  
konkurencyjności polskich prod 

Zastosowanie zdrowych sadzonek, 
oprócz efektu Þ tosanitarnego, pozwala 
na uzyskanie surowca chmielowego 
charakteryzującego się lepszymi 
parametrami jakościowymi.



dukcji przebiega w kontrolowanych 
warunkach temperatury i wilgotności 
z zachowaniem ostrych rygorów Þ to-
sanitarnych. Rośliny mateczne są sys-
tematycznie kontrolowane pod wzglę-
dem obecności wirusów i wiroidów, 
a także innych patogenów oraz szkod-
ników chmielu. Daje to pewność, że 
wytworzony materiał szkółkarski jest 
w pełni zdrowy. Sadzonki wyprodu-
kowane w IUNG-PIB charakteryzują 
się nie tylko najwyższym stopniem 
zdrowotności, ale również odpowied-
nią wielkością, gwarantującą dobre 
przyjęcia w warunkach polowych oraz 
uzyskanie plonu szyszek już w dru-
gim roku po wysadzeniu na plantację. 
Należy podkreślić, że plantatorzy uzy-
skują sadzonki ukorzenione w donicz-
kach, co umożliwia ich wysadzanie 
w warunki polowe w dowolnym okre-
sie sezonu wegetacyjnego (fot. 3). 

Uzyskanie zdrowych roślin matecz-
nych odmian chmielu uprawianych 
w Polsce, pozwoliło na wprowadzenie 
w życie programu produkcji elitar-
nego materiału szkółkarskiego o naj-
wyższym stopniu zdrowotności, jaki 
aktualnie można uzyskać w przypad-
ku chmielu. W ramach realizacji pro-
jektu, zostaną wyprodukowane i prze-
kazane plantatorom sadzonki różnych 
odmian w liczbie wystarczającej do 
obsadzenia około 50 ha chmielników. 
Mamy nadzieję, że realizacja projek-
tu przyczyni się do upowszechnienia 
praktyki stosowania zdrowego mate-
riału szkółkarskiego do zakładania no-
wych plantacji chmielu, co  dostosuje 
nasz kraj do standardów stosowanych 
przez wiodących producentów chmie-
lu na świecie, umożliwiając jednocze-
śnie wzrost konkurencyjności polskiej 
branży chmielarskiej. 

Badania Þ nansowane przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju w ra-
mach umowy PBS1/A8/2/2012 

Urszula Skomra
Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach

 mocnienie 
 ucentów chmielu
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Bo nawet jeśli uda się jej zastąpić 
unijne produkty towarami z in-

nych, nieobjętych embargiem krajów, 
to na pewno nie będą to produkty 
w pełni równorzędne, poza tym mogą 
być zwyczajnie droższe, co natych-
miast odczują rosyjscy konsumenci. 

Nie ulega natomiast wątpliwości, 
że embargo to może stać się impul-
sem dla rozwoju rosyjskiego rolnic-
twa. A warto pamiętać, że także teraz 
gospodarka żywnościowa Rosji nie 
jest peryferyjnym działem rosyjskiej 
wytwórczości. Przy tym jej rzeczywi-
sty potencjał jest naprawdę wielki. 

Pod względem powierzchni użyt-
ków rolnych Rosja zajmuje piąte miej-
sce w świecie (po Chinach, Australii, 
USA i Brazylii), na czwartym miejscu 
znajduje się pod względem zbiorów 
zbóż (około 100 mln ton), jest ponad-
to trzecim w świecie producentem 
ziemniaków i kapusty, czwartym 
� buraków cukrowych oraz drugim 
w świecie producentem słonecznika 
i grochu. Niewystarczająca jest na-
tomiast w Rosji wewnętrzna podaż 
produktów zwierzęcych, tj. mięsa 
i mleka, za niska jest również pro-
dukcja owoców i warzyw. Przy obec-
nym pogłowiu bydła, trzody chlew-
nej i owiec (pogłowie tych ostatnich 
jest 80 razy większe niż w Polsce) na-
wet bez importu każdemu swojemu 
obywatelowi Rosja może zapewnić 

spożycie ponad 50 kg mięsa rocznie, 
nie mniejsze niż w Polsce jest tu spo-
życie jaj. Ewentualne niedobory biał-
ka zwierzęcego łatwo można pokryć 
zwiększeniem połowów ryb (Rosja 
jest obecnie siódmym w świecie pro-
ducentem ryb i owoców morza). 

Czyli nawet bez importu żywności 
Rosja nie padłaby z głodu, brak nie-
których artykułów żywnościowych 
na rynku odczują jedynie najbogatsze 
warstwy rosyjskiego społeczeństwa, 

przywykłe już do spożywania zagra-
nicznych frykasów. 

Obecne embargo może mieć więc 
także skutki dalekosiężne. Przy tym 
nieprawdą jest, że z grona eksporte-
rów najbardziej dotknęło ono akurat 
Polskę. W ubiegłym roku eksport to-
warów rolno-spożywczych z Polski 
do Rosji osiągnął wartość 1,25 mld 
euro, co stanowiło zaledwie 0,3 proc. 
naszego Produktu Krajowego Brut-
to, podczas gdy eksport żywności ze 
znacznie (10 razy) mniejszej od Polski 
Litwy miał wartość 1,06 mld euro, co 

stanowiło ponad 3 proc. litewskiego 
PKB! Procentowo wyższe niż w Pol-
sce straty spowoduje embargo także 
na Łotwie i w Estonii. 

W Polsce rosyjskie embargo naj-
więcej strat przyniesie producentom 
artykułów mleczarskich, zwłaszcza 
serów oraz producentom owoców 
i warzyw. Rosja była największym 
importerem polskich jabłek (600 tys. 
ton), ale traÞ ała tu także polska mar-
chew i papryka, cieszyły się uznaniem 
rosyjskich konsumentów nasze prze-
twory owocowo-warzywne, sprzeda-
waliśmy tu mięso i ryby.  Unia prze-
widuje w takich przypadkach pomoc 
dla producentów, ale po pierwsze 
� najpierw będzie ona skierowana 
do producentów najbardziej wrażli-
wych warzyw, po drugie � wsparcie 
to z pewnością nie zrekompensuje 

wszystkich strat. W tej sytuacji waż-
ne stają się inicjatywy służące zwięk-
szeniu spożycia wewnętrznego. 

Czyli tragedii nie ma, przybyło 
jedynie kłopotów z zagospodarowa-
niem urodzaju. W następstwie ro-
syjskiego embarga nie zginie polskie 
sadownictwo, ani Rosja nie padnie 
z głodu. Powstały tylko inne, prawda 
że trudniejsze, warunki handlu, ale to, 
co człowiek potraÞ ł skomplikować, to 
i człowiek powinien rozwiązać.

Edmund Szot

Rosyjskie embargo na import żywności 
z krajów Unii Europejskiej oraz z niektórych 
innych państw niewątpliwie spowoduje 
w gospodarce tych krajów pewne straty, ale 
ekonomiści słusznie zauważają, że decyzja ta 
nie będzie obojętna także dla samej Rosji.

Trudniejsze warunki handlu

Rosja była największym importerem 
polskich jabłek (600 tys. ton), 
ale traÞ ała tu także polska 
marchew i papryka
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19-22 września 2014 r.
Bednary koło Poznania, 

gmina Pobiedziska   

www.agroshow.pl

AGRO SHOW
2014

XVI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

WYSTAWA CZYNNA: 

PIĄTEK - NIEDZIELA  900 - 1700

PONIEDZIAŁEK  900 - 1300

DZIEŃ DLA PROFESJONALISTÓW

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń, 

tel.  56/ 651 47 40, fax 56/ 651 47 44, biuro@pigmiur.pl
Organizator

Patronat
Honorowy

    największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie

    oferta wszystkich czołowych producentów maszyn 
    i urządzeń rolniczych

    bogaty program pokazów maszyn w pracy 
    na poletkach pokazowych i ringu opryskiwaczy

    prezentacje nowości

Nie może Cię tam zabraknąć. 
Już dziś zaplanuj swój wyjazd na AGRO SHOW!
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List zza szafy
Lusia leżała kiedyś w szpitalu ze złamaną 

nogą. Pewnego dnia strasznie rozbolała ją głowa. 
Była z tego powodu trochę skrzywiona, co zauwa-
żył lekarz, który przyszedł sprawdzić tę nogę. Gdy 
dowiedział się o co chodzi, powiedział, że zaraz 
przyśle pielęgniarkę z zastrzykiem przeciwbólo-
wym. Na to Lusia, której mama  hołdowała po-
glądowi, że wszystkie leki to trucizna i jak już coś 
brać, to wyłącznie w ostateczności, odpowiedzia-
ła, że nie trzeba, że ona wytrzyma. Na to ten le-
karz jak na nią nie huknie:

− Co ty sobie wyobrażasz? Pokolenia naukow-
ców nad tym pracowały, życie niejednokrotnie 
narażali, a ty olewasz ich ciężką robotę. Nie dla 
swojego widzimisię to robili, ale po to, żeby takie 
jak ty nie musiały zaciskać zębów i wytrzymywać, 
tylko żeby ich nie bolało. A ty co?

− To ja poproszę o ten zastrzyk � wyjąkała 
przestraszona Lusia.

− No, to rozumiem � pochwalił ją lekarz.
Lusia zastrzyk dostała, głowa przestała ją bo-

leć i świat znowu nabrał kolorów. 
Słyszałam tę historię kilkakrotnie i przyznam, 

że od pierwszego razu zrobiła na mnie wrażenie. 
Bo faktycznie, co innego lekomania czyli naduży-
wanie różnych leków bez potrzeby, a co innego 
uzasadnione ulżenie w jakimś cierpieniu. Moim 
zdaniem ten lekarz miał całkowitą rację.

Przypomniałam sobie o tym zdarzeniu, gdy 
kilka dni temu byłam w naszym ośrodku zdrowia 
świadkiem awantury, którą jakaś młoda matka to-
czyła z pielęgniarką. Poszło o to, że pielęgniarka 
chciała zaszczepić jej dziecko, a matka przeciwko 
temu protestowała. Głośno i dosadnie. Skończyło 
się tym, że matka z dzieckiem wyszła, trzasnąwszy 
przy tym mocno drzwiami, a pielęgniarka została 
ze szczepionką w ręku. Dowiedziałam się od niej, 
że to wcale nie był odosobniony przypadek, bo te-
raz wiele osób nie chce szczepić dzieci przeciwko 
zakaźnym chorobom. Taka moda! � podsumowa-
ła.

Moda? Hm, moda to może być na krótkie 
albo na długie spódnice, ale nie na zdrowie lub 
jego brak. Przecież takie niezaszczepione dziec-
ko może zachorować np. na dyfteryt, a od nie-
go mogą się zarazić inne niezaszczepione dzieci 
i epidemia gotowa. Babcia Józia opowiadała, jak 
kiedyś przed wojną  taka epidemia skosiła dwójkę 
jej dzieci. Straszne!

No cóż, po szczepionkach mogą zdarzyć się 
jakieś dolegliwości. Nasza Iza po którymś szcze-
pieniu miała gorączkę i dreszcze, ale szybko 
i bez śladu minęły, czego nie możnaby powiedzieć 
o chorobie, przed którą szczepionka ją uchroniła.

Ja sama rokrocznie szczepię się przeciwko 
grypie, i zawsze przypominam sobie wtedy o tych 
pokoleniach naukowców�

Janka 
  

Na czarno (i nie tylko)
Kolor czarny traktowany jest jako odpowiedni 

wyłącznie dla osób mocno starszych wiekiem. 
Niesłusznie. Bo w ogóle to jest na odwrót, czar-
ny dla osób starszych jest wręcz niewskazany. 
A to dlatego, że stanowi tzw. dobre tło, a na do-
brym tle wszystko jest wyraźniejsze. Ot, chociaż-
by zmarszczki czy pasemka siwizny. Jak ktoś 
nie ma ochoty ich eksponować (a kto niby ma?), 
powinien używać kolorów będących kiepskim 
tłem, jasnych i rozmytych. 

Z tego wynika, że czerń jest wskazana dla 
młodych. I to na wszystkie okazje, bo równie 
świetnie wygląda czarna bawełniana koszul-
ka jak i sukienka, którą można założyć na tzw. 
�wieczór�. Zwłaszcza sukienka ma mnóstwo 
zalet, bo przy prostym kroju, w zależności od 
dodatków może być bardzo wielofunkcyjna. 
Z kolorową apaszką nadaje się na �urzędowe� 
okazje w ciągu dnia, a z błyszczącymi koralami 
będzie na miejscu przy największej gali.

Ten prosty krój (identyczne zalety) spraw-
dzi się także w przypadku kolorów będących 
�kiepskim tłem�.     

Nie o smak w tym momencie cho-
dzi, bo ci, co gruszki jadają, bez wąt-
pienia go doceniają. Rzecz w tym, 
że� jest ich (tych jedzących gruszki) 
stosunkowo mało, bo gruszka obro-
sła w wiele przesądów zdrowotnych, 
niemających przy tym nic wspólne-

go z prawdą. Po pierwsze � że jest 
ciężkostrawna, a po drugie � że 
jest bezwartościowa odżywczo. 
Oba twierdzenia są wierutną 
bzdurą i najprawdopodobniej� 
ukuło je lobby jabłkowe.

Bo to konkurentka poważna. 
Mają gruszki dużo witamin A i C 
oraz pełen zestaw z grupy B. Są 

zasadotwórcze i bogate w potas, 
wapń, magnez, jod i fosfor. Bar-
dzo skutecznie pomagają w wal-
ce z nadciśnieniem oraz wydatnie 
wspomagają leczenie zapalenia 
dróg moczowych, kamicy nerkowej 
i� zapalenia układu pokarmowego 
(i co na to autorzy twierdzenia o ich 
ciężkostrawności?!). A jako niskoka-
loryczne (dorodny owoc to zaledwie 
50�60 kcal), świetnie się sprawdzają 
jako składnik diety odchudzającej.

Lepsza niż myślisz
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Co nas truje?
Praktycznie wszystko dookoła. W glebie, w powie-

trzu, w wodzie, w żywności znajdują się różne szkodli-
we związki chemiczne (pochodzące  m.in. z pestycydów, 
spalin samochodowych, dwutlenku węgla), które dostają 
się do naszego organizmu nie tylko przez układ pokarmo-
wy, ale także przez skórę i płuca. Coraz w i ę c e j 
ludzi cierpi w związku z tym na różne alergie, 
a wszyscy reagujemy na te trucizny 
zmęczeniem, bólami głowy i� tra-
ceniem odporności. Ponieważ bo-
wiem organizm wszystkie swe 
siły kieruje na zwalczanie 
toksyn, zaczyna mu ich 
brakować na walkę z bak-
teriami i wirusami. Stąd 
m.in. nękające nas coraz częściej 
infekcje. 

Czy można tych toksyn uniknąć? Niestety nie, są bo-
wiem wszechobecne. Można jedynie  starać się odtruwać 
swój organizm, np. pijąc systematycznie zieloną herbatę, 
która jest różnych toksyn świetnym wymiataczem. Podob-
nie jak� płatki (bądź otręby) owsiane, które w połączeniu 
z garścią sezonowych owoców i kilkoma łyżkami jogurtu 
naturalnego stanowią świetne śniadanie. Inna �szkoła wy-
miatania toksyn� proponuje szklankę ciepłej (raczej gorą-
cej niż letniej) wody na czczo.   

Czy wiesz, że�
�owoce jarzębiny czerwonej mają działanie lecznicze 
(leczą awitaminozę, przeciwdziałają tzw. kurzej ślepocie, 
wzmacniają mięsień sercowy), ale wyłącznie w postaci su-
szonej (napar z suszu) lub inaczej przetworzonej (dżem)? 
UWAGA! Surowe są toksyczne � wywołują biegunkę, szko-
dzą na nerki � ale na szczęście tak gorzkie, że raczej mało 
prawdopodobne, aby ktoś zjadł choć jeden koralik.

Ziemniaki inaczej
Co prawda spożycie ziemniaków w Polsce ostatnio 

spada na rzecz makaronów (moda na kuchnię włoską) 
oraz ryżu (moda na kuchnię chińską), ale i tak jadamy 
ich sporo. Z tym, że najczęściej bardzo monotonnie � 
przede wszystkim na sypko, jako frytki oraz w postaci 
ociekającego tłuszczem purée. Bywają gospodynie, któ-
rym chce się jeszcze zrobić czasami kopytka czy ziem-
niaczane placki. A ziemniaczane kotleciki? Np. takie oto 
z� orzechami!

Potrzebujemy: 1/5 kg ziemniaków, 3 jajka, 2 łyżki 
oleju, pęczek posiekanego koperku, 10 dag zmielonych 
orzechów włoskich, 1 sporą cebulę, tartą bułkę, tłuszcz 
do smażenia, sól i pieprz.

Ugotowane ziemniaki (obrane) przepuszczamy przez 
maszynkę i studzimy. Drobno posiekaną cebulę podsma-
żamy na oleju, dodajemy do ziemniaków wraz z 3 łyżka-
mi tartej bułki, siekanym koperkiem i orzechami. Przy-
prawiamy solą i pieprzem, dokładnie mieszamy. Z po-
wstałej masy formujemy kotleciki, które po obtoczeniu 
w rozbełtanym jajku i tartej bułce smażymy z obu stron 
na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor.

Podajemy ciepłe (z jakąś surówką), albo zimne. W tym 
drugim przypadku pasuje do nich jakiś sos. Ot, chociażby 
taki: Þ liżankę jogurtu wymieszać z pół Þ liżanki majone-
zu, drobniutko posiekanym surowym ogórkiem i zmiaż-
dżonym ząbkiem (ząbkami) czosnku.

Woda leczy
Woda to jeden z czterech żywiołów, od wieków wykorzystywany w medycy-

nie naturalnej, która zaleca leczenie wodą (wodolecznictwo) przy zaburzeniach 
krążenia, chronicznych bólach głowy i mięśni, dolegliwościach reumatycznych 
oraz przeziębieniach. I tak:
� kompresy z gorącej wody ukoją ból brzucha i pomogą w napięciach nerwo-

wych
� naprzemienne kąpiele nóg (raz w wodzie gorącej, raz w letniej) łagodzą dole-

gliwości migrenowe
� naprzemienne natryski (ciepła i zimna wodą) wzmocnią odporność, pobudzą 

krążenie krwi, dodadzą energii
� brodzenie w zimnej wodzie (można maszerować w wannie, a następnie wy-

trzeć stopy i pobiegać po mieszkaniu) hartuje organizm.
No cóż, można spróbować�
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wieści�wieści�
Krowy i� pszczoły

Jednym z wielu współpracujących na stałe z doradca-
mi rolnymi gospodarstw wdrożeniowych jest gospodar-
stwo Marzeny i Romana Kołodziejskich ze wsi Dziedzice 
w gminie Bielsk.  Z ODR współpracował już ojciec pana 
Romana, pan Roman pamięta, jaką sensację wywołał na 
początku lat 80-ych wspaniały plon (7 ton z ha) wdrożo-
nej wtedy do uprawy odmiany pszenicy Emika. Wszyscy 
sąsiedzi chcieli od nich ziarno na nasiona. Dziś pan Ro-
man w nowej, wolnostanowiskowej oborze bezściółkowej 
trzyma 85 krów (stado bezustannie jest doskonalone ge-
netycznie), dających średnio po 9 tys. litrów mleka. Upra-
wia 83 ha, na 56 ha są zboża, reszta to użytki zielone. 
Poza tym wszyscy w domu (państwo Kołodziejscy mają 
trzy córeczki) pasjonują się rodzinnym hobby, jakim jest 
pszczelarstwo. 

�Wieś Mazowiecka�
miesięcznik Mazowieckiego ODR

Zupa z pokrzywy � palce lizać!
W dniach 19�20 lipca w turystycznej stolicy Podlasia, 

Augustowie, odbywały się VI Targi AgroEkoTurystyczne, 
mające opinię� smacznych. Nic dziwnego, skoro i uczest-
nicy, i goście mieli okazję  pokosztować takich specjałów 
jak: sery z Korycina i Wiżajn, potrawy tatarskie z Sucho-
woli, wędliny, kartacze, różne chleby i wypieki z Sęka-
czem Suwalskim na czele, kwasy, miody i wiele innych 
ekologicznych produktów z Podlasia. Które również zio-
łami stoi, zajmującymi na Targach godne siebie miejsce. 
Podczas warsztatów zielarskich, zorganizowanych przez  
Gospodarstwo Agroturystyczne �Ziołowy Zakątek� pana 
Mirosława Angielczyka z Korycina, panie mogły własno-
ręcznie przygotować kosmetyki na bazie oleju z pestek 
dzikiej róży, a na deser pokrzepić się serwowaną przez 
niego zupą z pokrzywy. Podobno, palce lizać!

�Wiadomości Rolnicze� 
pismo Podlaskiego ODR w Szepietowie)

Zielone czeki 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach co roku przyznaje nagrody 
pieniężne, tzw. zielone czeki, osobom wyróżniającym się 
w działalności proekologicznej na terenie województwa. 
W tym roku otrzymali je m.in. Adrian Pason � za stworze-
nie kolektora hybrydowego w postaci połączenia modułu 
fotowoltaicznego ze standardowym kolektorem słonecz-
nym, co umożliwia zamianę promieniowania słonecznego 
na energię cieplną przy równoczesnej konwersji na energię 
elektryczną; Jacek Wąsiński � za założenie i prowadzenie 
ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt; Jacek Brożek � za 
realizacje długofalowych programów �Zaadoptuj ziemię� 
i �Święte Drzewa�. 

�Śląskie Aktualności Rolnicze�
Pismo śląskiego ODR w Częstochowie)

Psiocha weszła na listę
W lipcu do 147 zwiększyła się liczba pomorskich pro-

duktów na prowadzonej przez Ministra RiRW Liście Pro-
duktów Regionalnych. Wpisano bowiem na nią: Kaczkę 
z jabłkami z Borów Tucholskich, Kociewską zupę szcza-
wiową, Bómbómy z dekla (smażone na patelni cukierki, 
podobne do �krówek) oraz Psiochę z Dolnego Powiśla � 
danie z kartoß i i mąki, okraszone skwarkami.

�Pomorskie Wieści Rolnicze� 
pismo Pomorskiego ODR w Gdańsku)

Brawa dla Wenecji
Święto Konia w Siedlcu Trzebnickim to cykliczna im-

preza, jedna z największych na Dolnym Śląsku (w tym 
roku odbyła się po raz trzynasty), która przyciąga hodow-
ców i miłośników koni nie tylko z regionu, ale całej Pol-
ski, a w tym roku uczestniczyli w niej również hodowcy 
z Czech. Święto organizowane jest przez Terenowe Koło 
Hodowców Koni we Wrocławiu i Wójta Gminy Długołę-
ka. W tym roku tytuł najlepszego konia wystawy zdobyła 
klaczka Wenecja rasy dolnośląskiej.

�Twój doradca � Rolniczy Rynek�
Pismo Dolnośląskiego ODR we Wrocła-
wiu)

Edukacja w zagrodzie
W lekcji zatytułowanej �Wsi spokojna, wsi wesoła�, 

która odbyła się 23 maja w edukacyjnym gospodarstwie 
agroturystycznym �Zaczarowane Wzgórza� w Czasławie 
gm. Rościechowice, oprócz przedstawicieli okolicznych 
szkół oraz kuratorium oświaty uczestniczyła grupa dzie-
ci z krakowskiego przedszkola.  Przedszkolacy poznawali 
codzienne życie mieszkańców zagrody wiejskiej, karmili 
drób i zwierzęta, zapoznawali się z cyklami ich rozwoju, 
poznawali rośliny użytkowe oraz zasoby lasu, a na za-
kończenie mogli dosiąść konia. Wszyscy uczestnicy lekcji 
otrzymali certyÞ kat �młodego farmera�

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

Znawcy OZE
Opolski ODR był organizatorem III edycji Wojewódz-

kiego Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Ener-
gii (OZE), który tym razem był skierowany do uczniów 
szkół gimnazjalnych woj. opolskiego.

Pierwsze miejsce zdobyła Izabela Kapuścińska, uczen-
nica gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy, 
drugie � Paula Wójcik z gimnazjum nr. 1 im. J. Piłsudskie-
go w Brzegu, a trzecie � Albert Popik, uczeń gimnazjum 
im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynach.

�Kurier Rolniczy�, pismo Opolskiego 
ODR w Łosiowie
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Zuzanna od dawna nie była w ro-
dzinnej wsi. Od kiedy kilkanaście 

lat temu zmarli rodzice, nie widziała 
już żadnej potrzeby przyjazdu. Na-
wet dom, gospodarstwa ojciec pozbył 
się wcześniej, likwidował tylko jej 
brat z bratową, bo ona machnęła na 
wszystko ręką. Piotrek się sumitował, 
że jak to, przecież należą się jej pie-
niądze, ale Zuzanna nie chciała o żad-
nych rozliczeniach słyszeć, w czym 
poparła ją energicznie bratowa, mó-
wiąc do męża: Głupi jesteś, jak nie 
chce to nie. Wielka pani gardzi takimi 
drobniakami. 

Takie to znowu drobniaki nie były, 
bo dom wziął jakiś miastowy na let-
nisko, akurat w modzie takie być za-
częły, ale bratowej pasowało, że Zu-
zanna nic nie chce.  I nawet sympatię 
do niej poczuła jakby, która przybrała 
postać kartek bożonarodzeniowych. 
Dopóki� znała Zuzanny aktualny ad-
res. Bo Zuzanna  lubiła swoje adresy 
zmieniać, najpierw po Polsce się prze-
mieszczała, a potem przeprawiła aż za 
ocean.  

� Ty, Zuzka � mówiła jej najserdecz-
niejsza przyjaciółka, Elżbieta � za duże 
wymagania życiu stawiasz i za bardzo 
się miotasz. Usiądź raz spokojnie.

Ale Zuzanna nie potraÞ ła spokoj-
nie. Raz była długowłosą blondynką, 
a w następnym tygodniu krótko ostrzy-
żoną brunetką, raz łapała się za to, raz 
za tamto. Będąc z zawodu stomatolo-
giem, zdarzało się jej pracować i jako 
scenograf,  i jako kierowca autobusu, 
i jako manikiurzystka, a kiedyś nawet 
była� ochroniarzem. Trzy razy wy-
chodziła za mąż, co każdorazowo koń-
czyło się rozwodem, ale z większością 
byłych mężów (to znaczy z dwoma) 
żyła dalej w przyjaźni. Dzieci się nie 
dorobiła. Potrzebę uczuć macierzyń-
skich � mówiła � zaspokaja jej rodzina 
Elżbiety, której dzieciaki, z wzajemno-
ścią, uwielbiała.

Samą Elżbietę zresztą też, cho-
ciaż do szału doprowadzała ją jej teza 
o szukaniu przez Zuzannę szczęścia.

� Ty, Elka, odczep się! Ja jestem 
szczęśliwa! 

� Uhu, jasne.
� Pewnie, że jasne, wiesz, ile bab 

mi zazdrości!
� Bo głupie!

I tak się mniej więcej taka rozmo-
wa zawsze kończyła.

List od Elżbiety głosił, że jej kuzyn-
ka stała się posiadaczką letniskowej 
chaty w� rodzinnej wsi Zuzanny i że 
ona, Elżbieta, ma tam zamiar spędzić 
z rodziną dwa sierpniowe tygodnie, 
więc jeśliby Zuzanna� W pierwszym 
odruchu pomyślała, że Elka zwario-
wała. Jeszcze czego?! Nie ma nic lep-
szego do roboty tylko gnać przez pół 
świata do wiochy, o której chciała na 
zawsze zapomnieć? Czy to tak trudno 
zrozumieć? Tyle że� hm, łatwo po-
wiedzieć: zapomnieć, ale� 

Elżbieta powitała ją na lotnisku 
w Warszawie słowami: dobrze zrobi-
łaś! Dobrze? To się dopiero okaże � 
stwierdziła w duchu.

Tyle się tu zmieniło � myślała, idąc 
przez wieś. � Nowe, albo wyremonto-
wane, domy, nowe płoty, w większo-
ści nie drewniane jak kiedyś, ale z że-
laznych sztachet na różnych wymyśl-
nych podmurówkach, drzewa wielkie 
się jakieś zrobiły�   

Ktoś zawołał do niej: Dzień dobry! 
� Dzień dobry! � odkrzyknęła. Kto to 
był? Na pewno nikt znajomy, kuzyn-
ka Elki powiedziała, że we wsi więcej 
jest teraz letników niż stałych miesz-
kańców. Nie, raczej się na nikogo zna-
jomego nie natknie. A jeśli nawet, to 
mała szansa, żeby się poznali. W koń-
cu minęło przecież trochę lat� 

Nagle, rozmyślania o upływie cza-
su przerwał okrzyk:

� Zuzanna? Zuzia, to naprawdę 
ty? � wołał ktoś zza płotu i był to płot 
w starym stylu, drewniane, chyboczą-
ce się już sztachety odbiegały wyglą-
dem od innych domostw. Podeszła do 
nich, oparła się policzkiem o jedną 
z nich. Akurat pod wiśnią, sięgnęła 
ręka po soczysty owoc, nadgryzła, sok 
trysnął na jej białą bluzkę. Tak samo 
jak wtedy�

Kończyła już studia i zajęta była 
wakacyjnymi praktykami, ale na imie-
niny ojca przyjechała. Została jeszcze 
kilka dni po nich i snuła się, znu-
dzona, po wsi. Zupełnie jak dzisiaj. 
I tak jak dzisiaj, czuła się w niej obco. 
W końcu to już parę lat, jak tu nie 
mieszkała na stałe. Co prawda, gdy 
chodziła do liceum, to przyjeżdżała 
do domu niemal co tydzień, ale gdy 

zaczęła studiować, to głównie tyle co 
na święta i kawałek wakacji.

Szła i rozmyślała, jak tu nic się cie-
kawego nie dzieje. Nagle, za płotem 
Maciejczyków zwróciła jej uwagę ugi-
nająca się pod ciężarem owoców wi-
śnia. Podeszła do płotu, oparła o szta-
chetę, sięgnęła po soczysty owoc, 
ugryzła go i� wiśniowy sok trysnął 
na jej białą bluzkę.

� Uuups! � usłyszała zza wiśni ja-
kiś głos. � Zdaje się, że już po bluzce. 
Szkoda, bo ładna! � stwierdził właści-
ciel głosu, wysoki blondyn o niebie-
skich oczach. I dodał: � Cześć!

� Cześć! � odpowiedziała Zuzanna, 
co tu ukrywać, zainteresowana wyso-
kim blondynem, który od razu bardzo 
się jej spodobał.  

Okazało się, że Michał jest jakimś 
kuzynem Maciejczyków, a przyjechał 
do nich, żeby jako świeżo upieczony 
prawnik pomóc krewnym w sporzą-
dzeniu paru dokumentów. Już je spo-
rządził, ale ponieważ w sądzie mają 
się z nimi stawić za trzy dni, chwilo-
wo zażywa tu powietrza i nudy.

Obydwoje ogromnie ucieszyli 
się ze spotkania. Od razu poszli nad 
rzekę, na drugi dzień wybrali się na 
grzyby, a później długo spacerowa-
li po miedzach. Zuzanna stwierdzi-
ła, że wcale nie jest tu nudno, a czas 
w miłym towarzystwie biegnie chyba 
nawet za szybko. Nie zdążyła powie-
dzieć Michałowi, jak bardzo go� lubi, 
a on już wyjeżdżał. Wymienili się tyl-
ko adresami i obiecali, że spotkają 
się w Warszawie. Niestety, Michał co 
prawda odwiedził ją w akademiku, 
ale Zuzanny nie zastał. Pogadał chwi-
lę z Elżbietą i poprosił o przekazanie 
Zuzce, że wyjeżdża do Poznania. Po-
tem wyjechała Zuzanna.  

� Ojej, zniszczyłaś taką ładną bluz-
kę! � zatroskała się Maciejczykowa, bo 
to ona zawołała Zuzannę. � Chodź do 
domu, szybko zapiorę, to potem pla-
ma zejdzie.

� Poznajesz? � spytała, gdy wró-
ciwszy z wilgotną bluzką, zastała Zu-
zannę wpatrzoną w zdjęcie rodziny 
z trójką dzieci. � To Michał, a to jego 
żona i dzieciaki. Szkoda, że się z nimi 
minęłaś, spędzali u nas wakacje, ty-
dzień temu wyjechali�

Ewa Kłosiewicz

Szkoda� 
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, 
uporządkowane od 1 do 24, utworzą rozwiązanie. Prosimy 
je przesyłać wyłącznie mailem: redakcja@ezagroda.pl � 
do dnia rozpoczynającego tegoroczną jesień. Do wygrania 
trzy żelazka do prasowania. Nagrody wyślemy pocztą. 

Poziomo: 
1) maszyna rolnicza do wysiewania nasion i nawozów 
mineralnych, 6) sprzeczność poglądów, zatarg, 9) dom 
do odnowy, 10) antonim przesady, 11) ptasi śpiewak, 
13) dawniej zwany był bicyklem, 14) imię Szewińskiej, 
15) pilnuje bydła, 16) teren ze stokrotkami, 18) dyscyplina 
sportowa polegająca na uprawianiu różnych form jazdy 
konnej, 19) uczucie niepokoju, 22) taniec z Brazylii, 24) 
budynek dla bydła, 26) uschła łodyga rośliny, 28) kawał 
brezentu do przykrycia ciężarówki, 30) czarna w kominie, 
33) bezbarwny gaz palny (groźny w kopalni), 35) projekt, 
37) linie na mapie pogody, 38) Franek ... � muzyczne wcie-

lenie Piotra Fronczewskiego, 39) widowisko, koncert lub 
zawody sportowe, 40) sypią ziarnem, 41)  dostarcza ziarna 
i słomy, 42) ostre sztućce, 43) beza lub ptyś

Pionowo:
1) zbiorowisko, 2) szerząca się choroba, 3) sposób opo-
wiadania w dziele literackim, 4) kant stołu, 5) dawne 
ręczne narzędzie rolnicze z półkolistym ostrzem, 6) cier-
pienia, 7) można dać komuś w niego prztyczka, 8) mały 
Klemens, 12) przynosi ulgę w czasie upałów, 17) działko 
wodne, 20) pęcherzyk pod naskórkiem, 21) pełen karto-
ß i, 22) logiczność, 23) lipowy lub spadziowy, 25) Pola ..., 
czyli Apolonia Chałupiec, 26) ciepłe pantoß e, 27) ospały 
ssak nadrzewny, 28) kobieta przy kołowrotku, 29) eks-
ploatuje statek, 31) w tym największy jest ..., żeby dwo-
je chciało naraz, 32) mikrob, 34) znawca danej religii, 
36) Ac dla chemika

Tadeusz Głupczyk

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

MAGAZYN  OGÓLNOPOLSKI
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Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Þ rmy

N272/1 
Ładowność 12 t

N274 
Ładowność 10 t

N267
Ładowność 8 t

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


