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Polska wieś nadal boleśnie odczuwała 
wówczas skutki sławnej reformy Bal-

cerowicza, w następstwie której docho-
dy gospodarstw rolnych uległy gwałtow-
nemu obniżeniu i zakupy środków do 
produkcji rolnej zmniejszyły się o po-
nad połowę. W rezultacie postępował 
stopniowy spadek produkcji rolniczej, 
pustoszały zwłaszcza obory. Pogłowie 
bydła spadło z ponad 13 mln do oko-
ło 7,1 mln sztuk, w tym krów do około 
3,5 mln sztuk. Lepiej było w chlewach, 
gdzie pogłowie świń utrzymywało się 
na poziomie około 18 mln sztuk. 

Areał użytków rolnych oceniano na 
około 18,5 mln ha. Gospodarstw rol-
nych o powierzchni ponad 1 ha było 
ponad 2 mln, przeciętne miało około 
7,5 ha. W rolnictwie według jednych 
obliczeń pracowało 4,5 mln osób, we-
dle innych, gdzie liczono tylko tzw. peł-
nozatrudnionych, było ich około 3 mln. 
Rolnictwo dostarczało wtedy około 
4,5 proc. tzw. wartości dodanej.

Obecnie gospodarstw rolnych o po-
wierzchni ponad 1 ha jest już mniej niż 
1,5 mln, przeciętne ma około 10,5 ha. 
W rolnictwie (w przeliczeniu na oso-
by pełnozatrudnione) pracuje około 
2 mln osób, dostarcza ono obecnie 
około 3 proc. wartości dodanej. Pogło-
wie bydła oblicza się na około 5,7 mln 
sztuk, pogłowie trzody chlewnej na 
około 11 mln sztuk. 

W powszechnej w kraju opinii polskie 
rolnictwo uważane jest za jedną z po-
tęg w UE, w rzeczywistości pod wzglę-
dem wartości produkcji rolnej zajmuje 
ono w Unii dopiero 7 miejsce: za Fran-
cją, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, 
a także za Holandią i Wielką Brytanią. 
Dwa z tych ostatnich krajów Polska 
może (i powinna!) w następnych latach 
prześcignąć, wystarczy, że zwiększy-
łaby wartość produkcji rolnej o około 
25 proc. Za celowością takiego wysiłku 
przemawiają relatywnie duże w Polsce 
zasoby ziemi i pracy w rolnictwie oraz 
rosnący w świecie popyt na żywność. 
Z kolei za tym, że takie starania mogą 
się powieść, przemawia stopniowa li-

beralizacja Wspólnej Polityki Rolnej 
UE, tj. likwidowanie limitów (kwot) 
produkcji oraz wyrównywanie wysoko-
ści wsparcia dla �starych� i �nowych� 
krajów UE. 

Drugim dość powszechnym w kra-
ju �przesądem� jest przeświadczenie, 
że nasz kraj zajmuje w UE wyjątkową 
pozycję w produkcji owoców i warzyw. 
Tymczasem nasz udział w UE wynosi 
tu odpowiednio 7,6 proc. i 4,7 proc., 
podczas gdy np. w produkcji zbóż jest 
to 9,6 proc., w produkcji buraków cu-
krowych 9,4 proc., a w produkcji ziem-
niaków aż 15 proc.

Za niski natomiast jest nasz udział 
w unijnym pogłowiu bydła (6,4 proc.) 
i produkcji mięsa wołowego (4,9 proc.), 
ponadto wręcz znikomy jest udział Pol-
ski w pogłowiu owiec i produkcji bara-
niny. 

Nikła w stosunku do możliwości jest 
produkcja drobiu pływającego (kaczek 
i gęsi), a spożycie tego rodzaju mięsa 
w kraju nie przekracza kilku (kilku-
nastu) dekagramów na osobę rocznie. 
W rezultacie mimo wysokiej u nas ja-
kości większości produktów rolnych 
polska dieta jest bardzo mało uroz-
maicona. A nie od dziś wiadomo, że 
atrakcyjność krajowej diety jest jednym 
z czynników sukcesu w turystyce mię-
dzynarodowej. 

Naszym zdaniem, w następnych la-
tach nic nie stanie na przeszkodzie 
temu, by Polska dostarczała około 
10 proc. unijnej produkcji tak podsta-
wowych produktów, jak: mleko, mięso 
i jaja (obecnie jest to odpowiednio: 
8,3 proc., 8,3 proc. i 9,1 proc.), by 
nadal zwiększała swój udział w unij-
nej produkcji owoców i warzyw oraz 
utrzymywała dotychczasową przewagę 
w produkcji porzeczek, malin, aronii 
czy pieczarek. 

Przede wszystkim jednak polskie rol-
nictwo powinno zadbać o zwiększenie 
pogłowia bydła. Tu dla 10-procento-
wego udziału w UE potrzebny byłby 
wzrost pogłowia do 9 mln sztuk. Za 
wskazane, a  nawet konieczne można 

uznać także zwiększenie pogłowia trzo-
dy chlewnej (do 16-17 mln sztuk), m.in. 
po to, by zlikwidować utrzymujące się 
już od kilku lat ujemne saldo w han-
dlu zagranicznym wieprzowiną. Warto 
by też podjąć wysiłki dla zmniejszenia 
wysokiego obecnie ujemnego salda 
w handlu wyrobami alkoholowymi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi ma w tych kwestiach jakieś pro-
gramy, tyle że są one dość słabo nagło-
śnione i ich siła przebicia jest niewiel-
ka. W popularyzację jakości polskiej 
żywności za granicą w niedostatecznym 
stopniu włączone są też nasze służby 
dyplomatyczne.

Mankamenty te nie wstrzymają, oczy-
wiście, rozwoju polskiego rolnictwa 
w następnych latach, mogą natomiast 
jego tempo osłabić.

Na czym więc do 2030 roku ten roz-
wój będzie polegał? Otóż, tak samo jak 
w poprzednich latach, będzie on następ-
stwem dalszej koncentracji produkcji. 
Do 2030 roku liczba gospodarstw rol-
nych o powierzchni ponad 1 ha zmniej-
szy się do 1050�1100 tys., zatrudnienie 
w rolnictwie (w przeliczeniu na osoby 
pełnozatrudnione) zmniejszy się do 
około 1,4 mln osób, powierzchnia prze-
ciętnego gospodarstwa rolnego zwięk-
szy się do około 15 ha. Gdyby jedno-
cześnie doszło do pożądanego wzrostu 
produkcji rolnej i zwiększenia udziału 
polskiego rolnictwa w produkcji rolnej 
UE, jego udział w produkcji dodanej 
naszego kraju mógłby utrzymać się na 
obecnym poziomie około 3 proc. Pol-
ska stałaby się wówczas piątą potęgą 
rolniczą w Unii Europejskiej, a jej do-
datnie saldo w handlu zagranicznym 
żywnością mogłoby się zwiększyć dwu-, 
a nawet trzykrotnie! 

Co warte podkreślenia, rozwojowi 
polskiego rolnictwa towarzyszyć bę-
dzie... zmniejszanie się liczby ciągników 
oraz niektórych przestarzałych maszyn 
rolniczych. Proces ten trwa już od oko-
ło 3 lat i będzie postępował nadal.

Do utrzymania obecnej pozycji pol-
skiego rolnictwa w rozwijającej się go-
spodarce powinna się przyczyniać także 
odpowiednia polityka społeczna. Obec-
nie około 7 proc. polskiego społeczeń-
stwa żyje poniżej poziomu egzystencji, 
co oznacza, że niektórzy z 2,5 mln Po-
laków zwyczajnie głodują. 

Edmund Szot

Polskie rolnictwo w roku 2030
Rok 2030 może się wydawać dość odległy, ale to tylko 17 lat, 
tj. tyle, ile dzieli nas od roku 1996, kiedy polskie rolnictwo od 
prawie siedmiu lat funkcjonowało już w nowym systemie gospo-
darczym, wolnym od odgórnego określania cen oraz innych form 
ingerowania w wielkość produkcji rolnej. 



NPK(MgS) 5-10-20-(7-9)

Właściwości:
Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare 
do ciemnoszarych lub jasnoróżowych, klasa ziarnowa  
2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbry-
lające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.
POLIFOSKA® PLUS zawiera 5% azotu (N) w formie amo-
nowej, 10% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym 
cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w for-
mie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 8% roz-
puszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 20% potasu 
(K₂O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku pota-
su, czyli soli potasowej, 7% magnezu (MgO) całkowitego 
w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO₃) rozpusz-
czalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie 
amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno po-
bierany przez rośliny, poprawia ukorzenienie roślin, 
wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne 
pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowe-
go jako najlepiej przyswajalna forma oraz stosunek fosfo-
ru do potasu 1:2 to podstawa dobrego ukorzenienia ro-
ślin i prawidłowego rozwoju rośliny od okresu powscho- 
dowego. Młode rośliny bardzo słabo pobierają magnez, 
niezbędny nie tylko w procesach fotosyntezy. Słabo 

pobierane przez oziminy jesienią mikroskładniki wydat-
nie wspomaga 9% dodatek siarki, która ma także ko-
rzystny wpływ na wzrost odporności roślin przed zimą 
oraz poprawia wartość biologiczną plonu.

Stosowanie:
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny 
uprawne: zboża ozime i jare szczególnie przy niedoborze 
obornika w gospodarstwie, pod rośliny przemysłowe 
i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw 
i sadownictwie. POLIFOSKĘ® PLUS zaleca się stosować 
na gleby ubogie w potas i magnez, w warunkach niskiego 
nawożenia organicznego oraz pod rośliny potaso- 
i magnezolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, 
kukurydza, rzepak i motylkowe.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując  przed- 
siewnie POLIFOSKĘ® PLUS, mieszając z glebą na głębokość  
10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną 
wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie 
nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ® PLUS można mieszać bezpośrednio przed 
rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrza- 
kiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Stosowana przedsiewnie zwiększa 
mrozoodporność roślin

Łagodzi skutki niskiego 
nawożenia organicznego

Zawiera dodatkowo magnez i siarkę

Grunt to dobra inwestycja
Grunt to nawóz



Areał uprawy buraków cukrowych � 
185 tys. ha � był w tym roku nieco 

mniejszy niż przed rokiem (192 tys. ha), 
jednocześnie znacznie gorsze niż w ubie-
głym roku były warunki wegetacji roślin. 
Najpierw była późna wiosna i niektórzy 
wysiali buraki za wcześnie, potem była 
susza, a jeszcze później w wielu rejo-
nach kraju czerwcowe deszcze były tak 
obÞ te, że na niektórych plantacjach 
utrzymywały się zastoiska wody. W re-
zultacie, jak się szacuje, przeciętne plo-
ny buraków cukrowych wyniosą w tym 
roku około 55 ton z hektara, gdy przed 
rokiem było to 64 tony z 1 ha.

Najmniej korzystne warunki wegetacji 
wystąpiły w tym roku na południu Wiel-
kopolski, na Mazowszu i na Śląsku. Te-
goroczne zbiory buraków oblicza się na 
około 10,2 mln ton, gdy przed rokiem 
zebrano około 12 mln ton. Zawartość 
cukru w burakach wyniesie w tym roku 
około 17 proc.

Tegoroczną kampanię cukrowni-
czą rozpoczęto stosunkowo wcześnie. 
Do 1 października br. trwała ona już 
w 15 zakładach, w sumie przerobem bu-
raków, podobnie jak w ostatnich latach, 
zajmuje się 18 cukrowni. Prawdopodob-
nie, tak jak dotąd, udział poszczególnych 
koncernów w produkcji cukru zbliżony 
będzie do przydzielonych im kwot. Naj-
większa z nich � 39,1 proc. � przypada 
na Krajową Spółkę Cukrową, 26,4 proc. 
ogólnej kwoty przypada na niemiecką 
Þ rmę Pfeifer und Langen, 25,0 proc. na 
niemiecki koncern Sudzucker i 9,4 proc. 
na, także niemiecki, koncern Nordzuc-
ker. 

W tym roku mniejsze niż w poprzed-
nich latach emocje wywołują ceny sku-
pu surowca. Producenci starają się do-
stosować do rozporządzenia ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi, które nakazuje 
podział nadwyżki ceny zbytu cukru po-
nad jego cenę referencyjną (404 euro 
za tonę) w proporcji 50:50 (50 proc. 
nadwyżki dla plantatorów buraków 
i 50 proc. dla producentów cukru), co 
w koncernach Pfeifer und Langen oraz 

Nordzucker podniosło cenę skupu do 
180 zł za tonę buraków, a w koncernie 
Sudzucker do 170 zł. Wyjątkiem jest 
Krajowa Spółka Cukrowa, która propo-
nuje 162 zł za tonę buraków o zawarto-
ści 16 proc. cukru. 

Do 15 listopada br. ustalono termin 
na dokonywanie korekt ceny skupu su-
rowca. 

Zdaniem dyr. biura Krajowego Związ-
ku Plantatorów Buraka Cukrowego, 
Kazimierza Kobzy, cena 170 zł za tonę 
buraków cukrowych pokrywa koszty ich 
produkcji. 

Uprawa buraków cukrowych jest 
obecnie w Polsce dość opłacalna, a ich 
plantatorzy mogą uchodzić nawet za 
rolniczą �arystokrację�. Tym bardziej że 
jest ich już tylko około 35 tys., podczas 
gdy 30 lat temu było ich około 400 tys. 
Obecnie przeciętna plantacja bura-
ków cukrowych ma u nas powierzchnię 
około 5,3 ha i jest już tylko nieznacznie 
mniejsza od średniej w Unii Europej-
skiej. Także osiągane przez polskich 
plantatorów plony buraków cukrowych 
nie przynoszą im już w Europie wstydu. 

Kolosalny postęp nastąpił nie tyl-
ko w uprawie buraków cukrowych, ale 
i w ich przetwórstwie. Taką samą ilość 
cukru, którą kiedyś wytwarzało w Polsce 
78 cukrowni, produkuje obecnie tylko 
18 zakładów, a liczba zatrudnionych 
w polskim przemyśle cukrowniczym 
pracowników zmniejszyła się z około 
16 tys. do około 3,5 tys. osób. 

Tym, co odróżnia polskich plantato-
rów buraków cukrowych od ich kole-

Mniej słodka kampania

W kampanii 2013/2014 produkcja cukru w Polsce będzie o około 300 tys. ton 
mniejsza niż przed rokiem i wyniesie 1550�1600 tys. ton. Czyli pokryje krajowe 
zapotrzebowanie na ten produkt, ponadto będzie o 150�200 tys. ton wyższa od 
przydzielonej Polsce kwoty produkcji cukru (1405 tys. ton). Konsumenta obchodzi 
w zasadzie tylko jedno: cukier zdrożeje czy nie? Na razie trudno na takie pytanie 
odpowiedzieć.

Światowa produkcja cukru 
dochodzi obecnie do 

180 mln ton i z trudem 
pokrywa rosnące 

zapotrzebowanie na ten 
towar. Dzięki temu jego 

ceny utrzymują się na 
dość wysokim poziomie 

i podobnie będzie 
w następnych latach.
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gów w niektórych krajach UE, jest to, 
że, jak dotąd, nie są oni współwłaści-
cielami cukrowni i ich zyski pochodzą 
tylko z produkcji surowca, a nie także 
z jego przetwórstwa. Taką szansę mają 
na to jeszcze tylko plantatorzy związa-
ni z Krajową Spółką Cukrową (jest ich 
około 16 tys.), ale nadal jest to tylko 
szansa, która w dodatku rysuje się co-
raz bardziej mgliście. Bo KSC zaczęła 
się przekształcać w koncern spożywczy, 
w skład którego wchodzą obecnie już nie 
tylko cukrownie, ponadto próbuje roz-
szerzać działalność także na inne kraje. 

Wykupiła mianowicie jedną cukrownię 
w najbiedniejszym kraju w Europie, czy-
li w Mołdawii, gdzie próbuje przerabiać 
miejscowy surowiec na cukier. Co z tego 
będą mieli polscy plantatorzy, na razie 
bliżej nie wiadomo.

Światowa produkcja cukru dochodzi 
obecnie do 180 mln ton i z trudem po-
krywa rosnące zapotrzebowanie na ten 
towar. Dzięki temu jego ceny utrzymują 
się na dość wysokim poziomie i podob-
nie będzie w następnych latach. Zda-
niem ekspertów, do roku 2020 świato-
wa produkcja cukru powinna wzrosnąć 
o co najmniej 25 proc., tj. do poziomu 
220 mln ton i, jak na razie, nie bardzo 
wiadomo, w których regionach świa-

ta miałby ten wzrost nastąpić. Dyr. 
Kobza uważa, że jednym z takich 

regionów jest... Unia Europejska, 
gdzie produkcję cukru można 
by zwiększyć nawet o 10 mln 
ton. Na razie jednak Unia jest 
per saldo... importerem cukru, 
którego niedobór oblicza się 
w ostatnich latach na około 
1 mln ton. Dużymi importe-
rami cukru są zwłaszcza takie 

kraje, jak: Hiszpania, Włochy i Wielka 
Brytania. Z kolei nadwyżkami cukru 
dysponuje od lat Francja. Polska, która 
jest trzecim co do wielkości producen-
tem cukru w UE, jest zarówno importe-
rem, jak i eksporterem tego produktu, 
przy czym nasze saldo w handlu cukrem 
jest częściej dodatnie niż ujemne.  

W Unii Europejskiej rzeczywiście ist-
nieją duże możliwości, zarówno zwięk-
szenia powierzchni uprawy buraków, jak 
i możliwości ich przerobienia na cukier. 
Ale UE świadomie ograniczyła (od 2006 
roku) przerób buraków cukrowych, cze-
mu służą wprowadzone wówczas tzw. 
kwoty produkcji cukru. Reforma euro-
pejskiego rynku cukru spotkała się z po-
wszechną krytyką i z dniem 30 września 
2017 roku nie będzie już limitów jego 
produkcji. Wówczas o tym czy produk-
cja cukru w krajach UE ponownie wzro-
śnie, będą decydowały warunki rynkowe. 
Czyli konkurencja cukru wytwarzanego 
z trzciny cukrowej. Obecnie jego udział 
w światowej produkcji cukru dochodzi 
już do 75 proc. 

SE
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Produkcją żywności zajmowało się 
podówczas około 80 proc. społeczeń-

stwa i podobnie było też gdzie indziej: 
w Niemczech, we Francji, we Włoszech, 
w Anglii itd. Ale teraz, gdy w niektórych 
krajach pracą na roli zajmuje się 1 proc. 
(!) ogółu pracujących, takie stwierdze-
nie nie ma już większego sensu. �Wszy-

scy� lub prawie wszyscy żyją teraz już na 
pewno nie z gospodarza, choć nadal je-
dzą to, co on wyprodukuje. Tyle że dzię-
ki postępowi jeden rolnik może teraz 
żywić nie kilka czy kilkanaście, ale kilka-
dziesiąt, a nawet kilkaset osób. I taki jest 
podstawowy sens trwających od wieków 
zmian w rolnictwie: wzrost wydajności 
pracy, czyli zmniejszenie liczby zatrud-
nionych w tym sektorze gospodarki. 

Przed wejściem Polski do Unii Eu-
ropejskiej ostrzegano, że następstwem 
integracji będzie totalny upadek pol-
skiego rolnictwa, które m.in. ze wzglę-
du na niską wydajność pracy oraz 
niezdolność do sprostania unijnym 
standardom jakościowym nie wytrzyma 
konkurencji na jednolitym europej-

skim rynku. W rezultacie � ostrzegano 
� spożywana w Polsce żywność w coraz 
większym stopniu będzie pochodziła 
z innych krajów UE. Pojawiały się też 
i inne ostrzeżenia. Np. takie, że po-
przez dotacje do gospodarstw rolnych 
Wspólna Polityka Rolna UE zahamuje 
przemiany agrarne w Polsce, przez co 
polska wieś pozostanie europejskim 
skansenem mogącym uchodzić co naj-

wyżej za atrakcję turystyczną dla gości 
z innych krajów Unii.

Rzeczywistość okazała się zupełnie 
inna: w handlu artykułami rolno-spożyw-
czymi z zagranicą Polska (chyba już na 
trwałe) uzyskała dodatnie saldo, nato-
miast istotny wzrost zamożności polskich 
gospodarstw rolnych (obecnie ponad 
połowa ich dochodów pochodzi z dopłat 
bezpośrednich) nie tylko nie zahamował, 
ale jeszcze przyśpieszył zmiany w struk-
turze agrarnej. Po wejściu Polski do UE 
koncentracja produkcji rolnej (zwłasz-
cza zwierzęcej) osiągnęła niespotykane 
dotąd tempo. W latach 2002�2010 licz-
ba gospodarstw rolnych prowadzących 
chów bydła zmniejszyła się z 935 tys. 
do 525 tys., tj. o 44 proc., a liczba go-
spodarstw prowadzących chów trzody 
chlewnej spadła z 761 tys. do 398 tys., 
tj. o 48 proc. Rezygnacja z chowu owiec 
zaczęła się już wcześniej i obecnie jest ich 
w Polsce 3 razy mniej niż saren.

Z chowu zwierząt gospodarskich re-
zygnowały w pierwszym rzędzie gospo-
darstwa najmniejsze, o powierzchni od 
1 do 5 ha, które uważane były za pod-
stawę polskiego rolnictwa, a nawet by-
wały stawiane za wzór ekonomicznej 

i ekologicznej racjonalności. Użytki 
rolne � przekonywano � są tu w pełni 
wykorzystywane, a różnorodność pro-
dukcji rolnej jest na tyle duża, że spełnia 
wszystkie wymogi ochrony środowiska 
naturalnego. I głód ziemi � dodawano � 
jest tu największy.

Rzeczywiście, najwięcej odłogów było 
wówczas w gospodarstwach obszarowo 
większych. Stosowane w Unii dopłaty 
bezpośrednie do użytków utrzymywa-
nych w odpowiedniej kulturze rolnej 
wpłynęły na stopniową likwidację odło-

Kto nas żywi?
W dawnych wiekach odpowiedź na takie pytanie była oczywista: 
�Od myszy aż do cesarza wszyscy żyją z gospodarza�. I w zasa-
dzie była to prawda. 

obecnie żywi Polskę?KKKKKKKKKKttttttttttttooooooooooo   zzzzzzzzzaaaaaaaaaaatttttttteeeeeeeemmmmmmmmmm  
zystkim rolnicy PPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddeeeeeeeeeeeeee wwwwwwwwwwwwwwssssssssssszzzzzzzzzz
ski i Kujaw orazWWWWWWWWWWWWWWWWiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeellllllllllllkkkkkkkkkkkkkkkoooooooooooooppppppppppppppppooooooooooooooolllllllllllssssssssssss
a i Lubelszczyzny.MMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzoooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwssssssssszzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaa
e dzięki rolnikom TTTTTTTTTTTTTToooooooooooo  ggggggggggggłłłłłłłłłłłóóóóóóóóóóówwwwwwwwwwwwnnnnnnnnnnniiiiiiiiieeeeeeeee
onów Polska jest corazzzzzzzzzzzz     tttttttttttttttyyyyyyyyyyyyyycccccccccccchhhhhhhhhhhh   rrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeggggggggggggiiiiiiiiii

czącym się eksporterem bbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrddddddddddddddzzzzzzzzzzzziiiiiiieeeeeeejjjjjj  lllllllllliiiiiiiiiiccccccccccccc
w rolnychppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooddddddddddddddduuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkkkkkkktttttttttttttttóóóóóóóóóóóóówwwwwwwwwwww
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gów, których udział zmniejszył się w Pol-
sce z 11,9 proc. w roku 2000 do 4,1 proc. 
w roku 2009. Tyle że w województwach, 
w których gospodarstwa rolne są aku-
rat najmniejsze (małopolskie, podkar-
packie, świętokrzyskie i śląskie), udział 
odłogów nie zmniejszył się, ale wzrósł! 
Bo w wielu małych gospodarstwach nie 
było już po co uprawiać ziemi. Przecież 
opustoszały już obory i chlewnie, jedno-
cześnie zmalała opłacalność produkcji 
na sprzedaż. Często także dlatego, że 
wcześniej rozpadły się skupujące pro-
dukty rolnicze ogniwa spółdzielczego 
handlu. 

W województwach takich jak podkar-
packie czy śląskie odłogiem leży obec-
nie co siódmy hektar nadającej się do 
uprawy ziemi i nierzadko zdarza się, że 
są to ziemie nawet III klasy. Dzieje się 
tak zwłaszcza wokół większych miast, 
takich jak Stalowa Wola, Mielec, Dębica 
itp. Ostateczny wynik tych zmian w rol-
nictwie jest obecnie taki, że udział wo-
jewództw o najmniej korzystnej struktu-
rze obszarowej w produkcji towarowej, 
czyli przeznaczonej na sprzedaż stał 
się znikomy. 5 województw: podlaskie, 

podkarpackie, lubuskie, śląskie i świę-
tokrzyskie dostarcza tylko 12,9 proc. 
ogólnej produkcji towarowej polskiego 
rolnictwa, podczas gdy z 5 innych: wiel-
kopolskiego, mazowieckiego, łódzkie-
go, kujawsko-pomorskiego i lubelskie-
go pochodzi aż 55 proc. tej produkcji. 
Udział pozostałych 6 województw wy-
nosi 32,1 proc. 

Kto zatem obecnie żywi Polskę? 
Przede wszystkim rolnicy Wielkopolski 
i Kujaw oraz Mazowsza i Lubelszczyzny. 
To głównie dzięki rolnikom z tych regio-
nów Polska jest coraz bardziej liczącym 
się eksporterem produktów rolnych, 
podczas gdy np. takie województwa jak 
podkarpackie czy śląskie zjadają więcej 
żywności niż same jej produkują. 

W porównaniach tych trzeba pamię-
tać o tym, że województwa różnią się 
wielkością powierzchni użytków rol-
nych, a także ich jakością, nie zmienia to 
jednak ogólnego wniosku: obecnie po-
stępuje, i to szybko, dezaktywacja pro-
dukcyjna małych gospodarstw rolnych, 
o czym świadczy także zmniejszająca 
się już trzeci rok liczba ciągników w rol-
nictwie. Ale i nie ma się czemu dziwić. 

Do małych gospodarstw rolnych o po-
wierzchni od 1 do 5 ha, na które przy-
pada około 45 proc. ogólnych nakładów 
pracy w rolnictwie, traÞ a tylko około 
15 proc. ogółu dopłat bezpośrednich! 
Czyli unijne wsparcie dla gospodarstw 
rolnych traÞ a głównie do gospodarstw 
większych obszarowo.

Obiektywnie oceniając, szybkie obec-
nie zmniejszanie się liczby gospodarstw 
najmniejszych jest procesem pożąda-
nym ekonomicznie, choć może rodzić 
niekorzystne skutki społeczne. Jedną 
z przyczyn tego zjawiska jest też fakt, 
że małe gospodarstwa rolne nie potra-
Þ ą wykorzystać innych form unijnej po-
mocy, takich np. jak wsparcie dla grup 
producentów. Bo te powstają głównie 
w regionach o korzystnej strukturze 
agrarnej. Np. w woj. wielkopolskim 
było takich grup (w ubiegłym roku) 
281, w dolnośląskim � 184, w kujawsko-
pomorskim � 154, podczas gdy w woj. 
małopolskim i świętokrzyskim było ich 
razem 18, podkarpackim � 21 i w lubel-
skim � 23. Po prostu, większe gospodar-
stwa potraÞ ą Brukselę doić mocniej.

(Toszed)
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Tego typu informacje są perÞ dnie wy-
korzystywane przez tych, którzy od 

początku niechętni byli integracji Polski 
z UE, choć praktyczne znaczenie takiej 
kary jest w istocie żadne. Poza tym już 
za dwa lata tzw. kwotowanie produkcji 
mleka w UE zostanie zniesione, czego 
nikt chyba nie będzie żałował. O tym, 
jak wpłynie to na polskie mleczarstwo, 
piszemy na końcu, najpierw przedsta-
wimy aktualny stan tej branży w naszym 
kraju.

Ogólny wniosek jest taki: jest dobrze. 
Mleczarstwo jest obecnie jedną z na-
szych najlepszych branż spożywczych 
i przekonujemy się o tym codziennie nie 
tylko my, lecz także i konsumenci w in-
nych krajach UE (i nie tylko UE), do 
których traÞ ają polskie produkty mle-
czarskie. Per saldo Polska jest liczącym 
się eksporterem przetworów z mleka, 
przy czym np. polskie sery traÞ ają na-
wet na wymagający rynek Francji.

Wysoką jakość polskich wyrobów 
z mleka zawdzięczamy ogromnym zmia-
nom, jakie zaszły w tym sektorze gospo-
darki w poprzednich latach. Ich wspól-
ny mianownik to koncentracja, zarówno 
produkcji mleka, jak i jego przetwór-
stwa. Przy tym koncentracji produkcji 
towarzyszyła radykalna poprawa jej ja-
kości. Liczba gospodarstw dostarczają-
cych mleko do mleczarni nie przekracza 
obecnie 150 tys., podczas gdy w okresie 

przed zmianami przekraczała (w okre-
sie letnim) milion! Zmniejszyła się 
również, choć już w mniejszym stopniu, 
liczba przetwórców mleka. Liczba mle-
czarni spadła już do 195, a liczba pod-
miotów mających prawo do sprzedaży 
produktów mleczarskich na jednolitym 
europejskim rynku wynosi obecnie 302. 

W tym roku, jak szacuje Instytut Eko-
nomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej, produkcja mleka w Polsce 
wyniesie 12,6 mln ton, przy czym im-
port produktów mleczarskich wyniesie 
(w przeliczeniu na mleko) 1,1 mln ton, 
eksport zaś � 2,38 mln ton. W ubiegłym 
roku dodatnie saldo w handlu zagra-
nicznym mlekiem i jego przetworami 
wyniosło 913 mln euro. 

Gospodarstw mlecznych z krowami 
jest, oczywiście, więcej niż dostawców 
mleka do mleczarni, bo około 350 tys., 
ale pozostali produkują mleko głównie 
na własne potrzeby.

Przeciętna wydajność polskich krów 
wzrosła już do około 5100 litrów, tj. do 
5250 kg mleka rocznie. Nadal jest ona 
wprawdzie o około 2 tys. litrów mniej-
sza niż w tzw. �starych� krajach UE, ale 
i postęp w zwiększaniu wydajności krów 
jest u nas szybszy niż gdzie indziej.

Udział Polski w pogłowiu krów mlecz-
nych w UE przekracza 10 proc., nato-
miast nasz udział w produkcji mleka 
w Unii wynosi tylko 8,3 proc. Więcej od 

nas mleka produkują Niemcy i Francja, 
a także Wielka Brytania, mniej nato-
miast mleka produkują rolnicy Holandii 
i Włoch, które to kraje mają wyższe niż 
Polska kwoty produkcji mleka. W roku 
2013/2014 wyniesie ona dla Polski 
10 056 tys. ton. 

Ceny skupu mleka są w Polsce nie-
co (o 11,4 proc.) niższe niż w 15 �sta-
rych� krajach UE, mniejsze natomiast 
niż kiedyś jest ich regionalne zróżnico-
wanie w kraju. W Unii najwyższe ceny 
skupu mleka występują w Finlandii 
i w Grecji (po około 45 euro za 100 kg), 
w Unii Europejskiej niższe niż w Polsce 
(30,10 euro za 100 kg) ceny skupu mleka 
są tylko w Rumunii i na Łotwie. W kraju 
najwięcej za litr mleka otrzymują rolnicy 
woj. podlaskiego, najmniej � dostawcy 
z woj. małopolskiego, podkarpackiego 
i łódzkiego. 

Przeciętne stado krów mlecznych na-
dal jest w Polsce bardzo nieliczne i wy-
nosi około 6 sztuk, ale przeciętne stado 
u rolników, którzy dostarczają mleko do 
mleczarni wynosi już 11 sztuk. 

Duże pod tym względem różnice wy-
stępują także wśród �starych� krajów 
UE. Np. przeciętne stado krów w Danii 
jest 11 razy większe niż w Austrii.  

Na zakup mleka i produktów mle-
czarskich statystyczny Polak wydaje 
12,2 proc. ogółu wydatków na żywność.

Dok. str. 14

Polskie mleko zajdzie daleko

Komisja Europejska obliczyła, że w roku gospodarczym 2012/2013 polscy producenci 
mleka przekroczyli przydzieloną im kwotę produkcji o 0,2 proc., w związku z czym będą 
musieli zapłacić 4112 tys. euro, tj. około 17,5 mln zł kary. Oprócz Polski kwotę produkcji 
mleka przekroczyły też: Austria (ta aż o 28,7 mln euro), Niemcy, Dania i Cypr.
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Dok. ze str. 12
Więcej zgadza się wydać tylko na mię-
so i jego przetwory oraz na produkty 
zbożowe, tj. na pieczywo, makarony, 
kasze itp. Ogółem spożycie mleka i jego 
przetworów jest jednak w Polsce niższe 
niż w innych krajach tej samej strefy 
klimatycznej, w tym znacznie niższe niż 
np. w krajach skandynawskich. Spoży-
cie masła obniżyło się już do 3,9 kg na 
mieszkańca rocznie, spożycie zaś na-
biału (w przeliczeniu na mleko) oblicza 
się na 196 litrów. Zdaniem dietetyków, 
spożycie to powinno być o co najmniej 
20 proc. wyższe. 

Co się stanie z produkcją mleka po 
zniesieniu kwot?

� Prawdopodobnie wystąpią u nas ta-
kie same zmiany jak w innych krajach 
Unii Europejskiej � ocenia Waldemar 

Broś, prezes Krajowego Związku Spół-
dzielni Mleczarskich � czyli produkcja 
mleka wzrośnie o 2�3 proc., u nas mo-
głaby wzrosnąć nawet o 3�5 proc., bo 
takie mamy obecnie rezerwy w prze-
twórstwie. Ale mimo wzrostu produkcji 
nie należy oczekiwać spadku cen. Bo na 
produkty mleczarskie nadal utrzymu-
je się wysoki popyt, a liczba ludności 
w świecie ciągle rośnie.

Na pytanie czy nakładane przez Ko-
misję Europejską kary na polskich pro-
ducentów mleka nie zniechęcą ich do 
tego kierunku produkcji, prezes Broś 
odpowiada:

� O to nie ma najmniejszych obaw. 
Rolnicy, który przekroczyli kwoty pro-
dukcji mleka, zapłacą niespełna 0,40 
grosza za litr i kary te zapłaci około 60 
tys. dostawców. Nie osłabią one jednak 

zainteresowania rolników produkcją 
mleka, przed którą rysują się coraz lep-
sze perspektywy. 

Te perspektywy to rosnące zaintere-
sowanie polskimi produktami mleczar-
skimi na innych rynkach oraz utrzy-
mujący się już od 2005 roku wzrost 
spożycia nabiału w kraju. W tym roku 
spożycie to będzie prawdopodobnie 
o 0,5 proc. mniejsze, ale ogólne tenden-
cje w polskiej gospodarce wskazują na 
to, że będzie to spadek przejściowy. Już 
w przyszłym roku powróci trend wzro-
stowy. Zdaniem ekspertów z Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, możliwy jest także dal-
szy wzrost eksportu polskich produktów 
mleczarskich. 

ED

 I edycja turnieju Caryx Cup zorgani-
zowanego przez Þ rmę BASF oraz Fun-
dację All Sport Promotion na stadionie 
im. S. Karpiniuka  odbyła się w Koło-
brzegu. Hasło przewodnie turnieju (tak-
że hasło produktu Caryx)  to  �Energia 
przetrwania, wzrostu, plonowania�. Nic 
nie kojarzy się z energią i wolą walki tak 
jak sport i właśnie tej pozytywnej ener-
gii w czasie spotkania 11 września na 
stadionie w Kołobrzegu nie brakowało.

Nie tylko piłka, lecz też pokazy ta-
neczne, promocja kulturalnego dopingu 
i zachowania na trybunach. Jednym sło-
wem � pozytywna energia wszędzie tam, 
gdzie jest potrzebna!

Do rywalizacji przystąpiło sześć se-
niorskich zespołów z małych miejsco-

wości i wsi zrzeszonych w Koszalińskim 
Okręgowym Związku Piłki Nożnej: 
Huragan Bierzwnica, Jedność Łąkowo, 
Płomień Myślino, Bajgiel Będzino, Ra-
dew Białogórzyno i Resko Karcino. 

Już od pierwszych meczów widać było 
zdecydowaną dominację drużyny z Bę-
dzina. Drużyna prowadzona przez gra-
jącego trenera Tomasza Zasadę wygry-
wała mecz za meczem. Bajgiel w pięciu 
meczach strzelił aż 26 bramek, tracąc 
zaledwie dwie: po jednej w meczach 
przeciwko Jedności Łąkowo oraz Pło-
mieniowi Myślino. 

Wspomniany Zasada okazał się nie tyl-
ko trenerem najlepszej drużyny, ale także 
Królem Strzelców turnieju Caryx Cup. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
pamiątkowe nagrody w postaci strojów 

sportowych oraz piłek, a najlepsze dru-
żyny nagrodzone zostały dodatkowym 
sprzętem piłkarskim oraz oryginalnymi 
dresami treningowymi ufundowanymi 
przez Þ rmę BASF.

Turniej Caryx Cup to nie tylko zma-
gania piłkarskie, ale także promowanie 
kulturalnego dopingu na stadionach. 
W trakcie porannej części zmagań 
sportowców na trybunach pojawiło 
się prawie 1000 dzieci z kołobrzeskich 
szkół i przedszkoli, dla których przy-
gotowano naukę dopingu pod okiem 
spikera stadionowego. Nie zabrakło 
też energetycznych akcentów w postaci 
pokazów tanecznych. Podczas wyda-
rzenia swoje umiejętności prezentowa-
ły tancerki z grupy Cheerleaders Pasja 
AZS Koszalin.

Turniej Caryx Cup 2013





Warto zaznaczyć, że tegoroczne 
względnie wysokie zbiory rzepaku 

znajdują się jednak poniżej linii poten-
cjału przerobowego przemysłu olejar-
skiego wynoszącego 3,2 miliona ton. 

Ponadto, są one również poniżej kra-
jowych potencjalnych możliwości pro-
dukcyjnych tej rośliny szacowanych na 
ponad 3 miliony ton. 

Biorąc powyższe pod uwagę wydaje 
się, że teza o tegorocznej nadprodukcji 
rzepaku w żaden sposób nie przystaje 
do istniejących potencjalnych możliwo-
ści jego produkcji i przerobu. 

Niestety, odniesiony sukces produk-
cyjny kwitowany jest przez niektórych 
producentów rzepaku określeniami 

�skandal� oraz zapowiedziami akcji 
protestacyjnych. Tak naprawdę jedyne, 
co jest nienormalne w tych komenta-
rzach i reakcjach, to fakt odnoszenia 
obecnej sytuacji rynkowej do sytuacji 
w roku ubiegłym, ponieważ nie wolno 
porównywać nieporównywalnego. Igno-
rowanie tej zasady nieuchronnie prowa-
dzi do wyciągania fałszywych wniosków.

Prawdziwość powyższego stwierdze-
nia uzasadniona jest faktem, że w od-
różnieniu od bieżącego roku sytuacja na 
rynku rzepaku w ciągu ostatnich trzech 
lat kształtowana była przez wyjątkowo 
niesprzyjające tej uprawie warunki po-
godowe skutkujące zbiorami niższymi 
niż w latach bardziej jej sprzyjających.

Niezależnie od emocji, obiektywne po-
zostaje to, że nasiona rzepaku są towa-
rem, który podlegał, podlega i wszystko 
wskazuje, że będzie jeszcze długo podle-
gał podstawowemu prawu rynkowemu, 
prawu � podaży i popytu. 

Wobec powyższego argumentacja, że 
rok temu rolnicy otrzymywali za tonę 
nasion rzepaku ponad 2 tys. zł, jakkol-
wiek prawdziwa, jest zupełnie chybiona, 
ponieważ rok temu zbiory rzepaku wy-
niosły zaledwie 1,9 miliona ton. 

Przy całej złożoności mechanizmu 
kształtowania cen rzepaku w uproszczo-
nej formie sytuację na krajowym rynku 
rzepaku w ciągu ostatniego dziesięciole-
cia ilustruje wykres 1. GraÞ cznie przed-
stawiono na nim działania podstawowe-
go mechanizmu rynkowego określanego 
jako prawo popytu i podaży.

Jak wynika z przedstawionych danych 
na rynku rzepaku w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia bardzo podobna do te-
gorocznej sytuacja miała miejsce w roku 

2009, kiedy w związku 
z przybliżoną wielkością 
zbioru, ceny skupu osiągnę-
ły również poziom zbliżony 
do obecnych.

Przy omawianiu sytuacji 
na rynku rzepaku w per-
spektywie dekady na uwagę 
zasługuje również dobrze 
zilustrowany na wykresie 
fakt poważnego wysiłku 
ekonomicznego, jakiego 
musiał dokonać krajowy 
przemysł olejarski w okre-
sie niedoboru krajowego 
surowca w latach 2010�
2012. Wysiłku, którego 

celem było niedopuszczenie do drama-
tycznej obniżki poziomu produkcji oleju 
rzepakowego, jaka mogłaby bez niego 
nastąpić.

O tym jednak nikt nie chce mówić, 
mimo że kilka z kilkunastu działających 
wówczas w Polsce Þ rm olejarskich nie 
wytrzymało szokowego wzrostu pozio-
mu �rolniczej opłacalności produkcji 
rzepaku� (zielona krzywa) i upadło. 

Lech Kempczyński

Podaż i popyt na rzepak
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Wobec niekorzystnej dla rolnictwa pogody wiosną 2013 r. zbiory rzepaku są produkcyjnym suk-
cesem dla jego hodowców. GUS na razie oszacował, że zbiory dały wynik 2,4�2,6 miliona ton. 
Z ostatecznymi wnioskami i komentarzami dotyczącymi tegorocznych żniw rzepakowych należy 
jeszcze poczekać.



SKŁADNIKI POKARMOWE LUBOFOSU CORN (procent m/m):

 5,0% (N) AZOTU AMONOWEGO
 10,0% (P2O5) PIĘCIOTLENKU FOSFORU ROZPUSZCZALNEGO 

W KWASACH MINERALNYCH
W TYM CO NAJMNIEJ 55% PIĘCIOTLENKU FOSFORU 
ROZPUSZCZALNEGO W 2% ROZTWORZE 
KWASU MRÓWKOWEGO

 21,0% (K2O) TLENKU POTASU ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE
 20,0% (SO3) TRÓJTLENKU SIARKI CAŁKOWITEGO 
  0,09% (B) BORU CAŁKOWITEGO 
  0,20% (Zn) CYNKU CAŁKOWITEGO 

SKŁADNIKI POKARMOWE LUBOFOSU POD BURAKI (procent m/m):

 3,5% (N) AZOTU AMONOWEGO
 10,0% (P2O5) PIĘCIOTLENKU FOSFORU ROZPUSZCZALNEGO 

W KWASACH MINERALNYCH
 5,0% (P2O5) PIĘCIOTLENKU FOSFORU ROZPUSZCZALNEGO 

W OBOJĘTNYM ROZTWORZE CYTRYNIANU 
AMONU I  WODZIE

 2,5% (P2O5) PIĘCIOTLENKU FOSFORU ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE
 21,0% (K2O) TLENKU POTASU ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE
 6,0% (CaO) TLENKU WAPNIA ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE
 2,2% (Na) SODU CAŁKOWITEGO 
 17,0% (SO3) TRÓJTLENKU SIARKI CAŁKOWITEGO  
 0,2% (B) BORU CAŁKOWITEGO  



Jest Pani pracownikiem naukowym In-
stytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, 
kierownikiem Pracowni Rizosfery. Co 
skłoniło Panią do zainteresowania się 
organicznymi nawozami o spowolnio-
nym uwalnianiu azotu?

� Po raz pierwszy badałam organicz-
ny nawóz o spowolnionym uwalnianiu 
azotu w ramach projektu CRAFT Þ -
nansowanego przez Komisję Europej-
ską (2004�2006). Byłam koordynato-
rem technicznym, członkiem Komisji 
Zarządzającej projektu i wykonawcą 
zadań badawczo-rozwojowych. Nawóz 
ten był skuteczny w stymulacji wzro-
stu wegetatywnego i plonowania roślin 
truskawki oraz roślin warzywnych. Jego 
kilkuletnia aplikacja miała korzystny 
wpływ na wzrost i plonowanie roślin 
sadowniczych, głównie jabłoni. Badania 
w tym zakresie wykazały, że stosowa-
nie organicznych nawozów o spowol-
nionym uwalnianiu azotu jest bardzo 
dobrą formą nawożenia roślin, gdyż 
oprócz składników mineralnych dostar-
czana jest do gleby materia organicz-
na. Stosowanie organicznych nawozów 
o spowolnionym działaniu zwiększa 
pulę dostępnych dla roślin składników 
mineralnych, głównie azotu i węgla, za-
pewnia lepsze ich wykorzystanie z na-
wozu przez rośliny, poprawia żyzność 
i życie biologiczne gleby. Nawozy te są 
zalecane do jednorazowego stosowania 
w początkowej fazie wzrostu i rozwoju 
wegetatywnego roślin uprawnych, co 
istotnie zmniejsza koszty ich aplikacji. 
Zwiększają potencjał plonotwórczy ro-
ślin i ograniczają liczbę zabiegów nawo-
żenia mineralnego. Poprawiają Þ zycz-
ne, chemiczne i biologiczne właściwości 
gleby. Dzięki dużej zawartości materii 
organicznej w tych nawozach ich sto-
sowanie istotnie zwiększa w glebie do-
stępność wody i składników mineral-
nych dla roślin. Nawozy te wzbogacają 
glebę w substancję organiczną, łagodzą 

efekty uboczne nadmiernego nawoże-
nia mineralnego lub deÞ cytu składni-
ków mineralnych w glebie. Dlatego są 
polecane do stosowania na wszystkich 
rodzajach gleb, szczególnie na glebach 
ubogich w próchnicę. 
Na czym polega innowacyjność tego pro-
cesu.

� Zawartość azotu organicznego w na-
wozach organicznych o spowolnionym 
uwalnianiu azotu gwarantuje ich bar-
dzo dobrą jakość, wysoką efektywność 
nawożenia azotowego, ogranicza koszty 
aplikacji poprzez jednokrotne ich stoso-
wanie oraz zwiększa ekonomiczną opła-
calność nawożenia różnych gatunków 
roślin uprawnych. Nawozy te zawierają 
organiczne formy rozpuszczalnego azotu 
i bardzo dużą ilość węgla. Składniki na-
wozu zwiększają żyzność gleby i popra-
wiają stan odżywienia roślin w składniki 
mineralne. Wysoka zawartość węgla or-
ganicznego w tych nawozach gwarantuje 
ich bardzo dobrą biologiczną i nawozową 
wartość. Nawozy te są efektywnie rozkła-
dane przez bakterie glebowe. 
W nawozach o spowolnionym uwalnia-
niu azotu zawartość węgla organicznego 
wynosi 40%. Jak przekłada się wysoka 

dawka tego pierwiastka na glebę i plono-
wanie roślin?

� Nawóz o spowolnionym uwalnianiu 
azotu jest bardzo dobrym, naturalnym 
źródłem pożywienia dla mikroorgani-
zmów glebowych. Badania wykazały, iż 
nawozy tego typu poprawiają żyzność 
gleby, wpływają na rozwój ogólnej popu-
lacji mikroorganizmów glebowych, w tym 
na zwiększenie populacji pożytecznych 
bakterii glebowych oraz korzystnych dla 
roślin grzybów mikoryzowych. Kluczo-
wą rolę odgrywa duża zawartość materii 
organicznej w nawozie, która zwiększa 
w glebie aktywność mikroorganizmów 
i dostępność składników mineralnych 
dla roślin. Stosowanie takiego nawozu 
w uprawach roślin sadowniczych wpły-
nęło korzystnie na Þ zyczne, chemiczne 
i biologiczne właściwości gleby, popra-
wiając stan odżywienia roślin w składniki 
mineralne oraz ich wzrost i plonowanie. 
Wykazano także, iż stosowanie tego typu 
nawozów organicznych jest skuteczną 
i ekonomicznie opłacalną alternatywą 
w stosunku do nawożenia nawozami 
mineralnym NPK. Powszechne stoso-
wanie w uprawach roślin nawozów orga-
nicznych jest odpowiedzią na potrzebę 
wdrożenia nowych środków do produkcji 
ekologicznej oraz poprawy jakości gleb 
ogrodniczych i użytkowanych rolniczo, 
w tym zwiększenia zawartości próchnicy 
w glebie. Tego typu nawozy organiczne 
są innowacyjne w świetle aktualnego sta-
nu wiedzy. Przewiduje się, iż powszech-
ne stosowanie nawozów organicznych 
wpłynie na poprawę jakości plonów oraz 
właściwości bio-Þ zyko-chemiczne gleb 
uprawnych w Polsce. Podwyższenie za-
wartości substancji organicznej, a zwłasz-
cza próchnicy zwiększy zdolność retencji 
wody w glebie, aktywność pożytecznej 
mikroß ory i fauny glebowej oraz dostęp-
ność składników mineralnych dla roślin. 
Nawozy te są szczególnie skuteczne, 
gdy są stosowane od początku uprawy. 

Rozmowa z dr hab. Lidią Sas-Paszt 

Innowacje w nawożeniu



Dodatkowo mogą zostać wzbogacone 
o inne surowce organiczne, na przykład: 
przerobioną serwatkę lub melasę będące 
dodatkowym źródłem związków orga-
nicznych stymulujących rozwój mikroor-
ganizmów glebowych.
W preparacie stosunek węgla do azotu 
jest bardzo korzystny. Co to oznacza? 
Jaki to ma wpływ na rośliny?

� Wysoka zawartość węgla organiczne-
go w nawozie Fertil i w innych nawozach 
organicznych wpływa na zwiększenie 
aktywności procesów bio-Þ zyko-che-
micznych zachodzących w rizosferze, 
istotnych w mineralnym odżywianiu ro-
ślin. Aplikacja takich nawozów zwiększa 
populację i aktywność mikroorganizmów 
glebowych w procesach mineralizacji ma-
terii organicznej oraz pulę dostępnych 
dla roślin form składników mineralnych 
w rizosferze.

Skala degradacji gleb uprawnych 
w Polsce, a także w innych krajach eu-
ropejskich jest tak duża, że w tym kon-
tekście bardzo ważna jest optymalizacja 
i zwiększenie zawartości materii orga-
nicznej i próchnicy w glebach uprawnych 
z wykorzystaniem nawozów organicz-
nych, co wpłynie korzystnie na rozwój 
pożytecznej mikroß ory glebowej, popra-
wi żyzność gleb oraz wzrost i plonowanie 
roślin uprawnych. Wzrost zawartości 
próchnicy zwiększy przede wszystkim 
aktywność biologiczną gleb, pojemność 
wodną, pojemność sorpcyjną, zmniejszy 
gęstość oraz poprawi wymianę gazową 
pomiędzy atmosferą a glebą. Wprowa-
dzenie do praktyki ogrodniczej i rolni-
czej organicznych nawozów przyczyni się 
do poprawy produktywności roślin i ja-
kości plonów. One przyczynią się także 
do ochrony wód i środowiska glebowego, 
poprzez redukcję chemicznych środków 
produkcji. Ważnym aspektem powszech-
nego stosowania tego typu nawozów jest 
wdrożenie ich do ekologicznych i zrów-
noważonych technologii produkcji roślin, 
ukierunkowanych na poprawę plonowa-
nia roślin, zwiększenie żyzności gleb oraz 
ograniczenie zjawiska zmęczenia gleby. 
Na czym polega innowacyjność i unikal-
ność tego produktu?

� Nawóz dzięki dużej zawartości 
materii organicznej (w tym aminokwa-

sów, kwasów humusowych) stymuluje 
wzrost i rozwój roślin uprawnych. Za-
wiera w swym składzie optymalne dawki 
składników mineralnych, niezbędne dla 
zaspokojenia potrzeb pokarmowych ro-
ślin oraz dawkę substancji organicznej, 
zapewniającą utrzymanie gleby w stanie 
należytej żyzności i w ulepszonej struk-
turze. Innowacyjność tego nawozu pole-
ga między innymi na dużej ilości materii 
organicznej, w tym węgla organicznego. 
Zawarta w nawozie substancja organicz-
na podlega powolnemu rozkładowi, dłu-
gotrwale poprawiając własności gleby, 
m.in. poprzez uzupełnienie niedoboru 
związków organicznych w glebie. Związ-
ki organiczne znajdujące się w nawozie 
korzystnie wpływają na poprawę wła-
ściwości Þ zycznych, Þ zykochemicznych 
(w tym sorpcyjnych) i biologicznych 
gleb. Stanowią one istotne źródło skład-
ników pokarmowych, regulują stężenie 
roztworu glebowego poprzez sorpcję 
i uwalnianie do roztworu różnych jonów 
i związków chemicznych. Korzystnie 
wpływają na ochronę środowiska gle-
bowego, gruntowo-wodnego oraz eko-
systemów roślinnych przed skutkami 
zanieczyszczeń metalami ciężkimi oraz 
zwiększają ich podatność na biodegra-
dację.
Czy poradziłaby Pani rolnikom włącze-
nie tej grupy preparatów do standardo-
wych metod agrotechniki? 

� Nawozy organiczne o spowolnionym 
uwalnianiu azotu powinny być wdrożo-
ne do produkcji ekologicznej, a także 
produkcji integrowanej i ekologicznej 
w celu poprawy wzrostu i plonowania ro-
ślin uprawnych oraz jakości i potencjału 
biologicznego gleb uprawnych w Polsce. 
Umożliwi to wyznaczenie parametrów 
biologicznych i chemicznych określają-
cych zwiększenie produkcyjności gleb 
w uprawach ogrodniczych i rolniczych 
(m.in. przeciwdziałanie zmęczeniu gleb 
w sadach). 

Tego typu nawozy jako produkty han-
dlowe są innowacyjne w kraju i w skali 
międzynarodowej. W Polsce ist-
nieje popyt na tego typu pro-
dukty organiczne, które są 
konkurencyjne i bardziej 
skuteczne w stosunku do 

istniejących na rynku nawozów mineral-
nych. 
Jaką rolę mogą odegrać oraz jak i kiedy 
należy je stosować w praktyce? 

� W ramach projektu ekologicznego 
EkoTechProdukt efektywność działania 
bionawozów porównywana jest z roślina-
mi nawożonymi NPK oraz nawożonymi 
obornikiem granulowanym Fertigo. Na-
wozy te należy stosować jednorazowo 
(stałe) lub kilkukrotnie (produkty płyn-
ne) w sezonie wegetacji roślin. W pro-
dukcji szkółkarskiej oceniany jest wpływ 
biopreparatów na zdolność przezimowa-
nia oczek i liczbę uzyskanych okulantów. 
Uzyskane wyniki wskazują, iż aplikacja 
nawozów organicznych, w porównaniu 
do roślin nawożonych NPK, ma korzystny 
wpływ na przyrost okulantów na grubość 
i wysokość oraz na zwiększenie zdolno-
ści przezimowania oczek. W porównaniu 
do okulantów nawożonych NPK, jakość 
okulantów traktowanych biopreparatami 
była znacznie lepsza. Bionawozy zastoso-
wane w szkółce miały korzystny, następ-
czy wpływ na wzrost i owocowanie drzew 
jabłoni i wiśni w sadzie. Zastosowanie 
nawozów organicznych i biopreparatów 
korzystnie wpływało na wzrost i plono-
wanie roślin truskawki. 

Opracowaliśmy zrównoważone me-
tody uprawy roślin sadowniczych oraz 
technologie poprawy żyzności gleby po-
przez aplikacje nawozów organicznych 
w połączeniu z aplikacją pożytecznych 
mikroorganizmów glebowych. Wprowa-
dzenie tych metod do praktyki sadowni-
czej wpłynie korzystnie na jakość owo-
ców, ochronę środowiska naturalnego 
i poprawę dochodowości gospodarstw 
sadowniczych. Badania w miarę istnieją-
cych możliwości Þ nansowych nadal będą 
kontynuowane, a ich wyniki systematycz-
nie wdrażane do praktyki.
Dziękuję za rozmowę.

Ewelina Przybyszewska



Jaki preparat zastosować w ochronie kukurydzy przed 
chwastami: doglebowy czy nalistny?
Wtedy, gdy wilgotność gleby i warunki atmosferyczne (wy-
stępujące opady deszczu) są korzystne oraz spodziewane 
spektrum zachwaszczenia odpowiada zakresowi działania 
preparatu doglebowego – jest to najbardziej efektywny spo-
sób zwalczania chwastów. Najkorzystniej jest zastosować  
Adengo® 315 SC – produkt o bardzo szerokim spektrum 
zwalczania chwastów. Można go stosować przed wschodami 
lub po wschodach, do 2 liści kukurydzy. W innych przypad-
kach, kiedy wiosna po zasiewie jest sucha, gleba słabsza oraz 
kiedy na plantacji występują chwasty, których nie zwalczają 
preparaty doglebowe (w tym perz), lepiej zastosować jest śro-
dek nalistny, np. Maister® 310 WG. Idealnym rozwiązaniem 
byłby produkt łączący oba sposoby działania – taką technolo-
gię wprowadzi firma Bayer w roku 2014.

W jakiej fazie rozwojowej stosować Maistra?
Rejestracja preparatu obejmuje zakres stosowania od 2 do 6 
liści kukurydzy. Aby herbicyd spełnił swoją rolę i działał najle-
piej, powinien być stosowany w momencie, gdy chwasty są 
w młodych fazach rozwojowych, tj. 2-6 liści – chwasty dwuli-
ścienne i prosowate, a perz właściwy – 15-20 cm wysokości.  
Z reguły kukurydza ma wtedy wysokość ok. 4 liści. 

Czy Maister należy stosować w jednej dawce, czy  
w dawkach dzielonych?
Dawki dzielone Maistra 310 WG dają w większości przy-
padków lepszą skuteczność. Pierwszy zabieg przy dawkach 
dzielonych stosujemy na mniejsze chwasty, drugi oprysk 
wykonujemy później, co ma wpływ na lepsze przeciwdzia-
łanie zachwaszczeniu wtórnemu. Dawki dzielone stosuje się 
również wtedy, gdy podczas suszy chwasty rosną szybciej 
niż roślina chroniona. Innym czynnikiem przemawiającym 
za takim właśnie systemem jest to, że w stresowych wa-
runkach dla wzrostu kukurydzy mniejsza dawka jest mniej 
przez nią odczuwalna. Nowa technologia, która zostanie  
wprowadzona na rynek w 2014 r. ograniczy ryzyko występo-
wania zachwaszczenia wtórnego po zabiegu i jeden zabieg 
będzie dawał większą gwarancję sukcesu niż dotychczas sto-
sowane rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, że dawki dzie-
lone zawsze są korzystniejsze, ponieważ stres spowodowany 
zastosowaniem herbicydu jest mniejszy.

Co z zastosowaniem Maistra, gdy są duże różnice tem-
peratury między dniem a nocą, a chwasty znajdują się 
już w zaawansowanych fazach rozwojowych?
W takich wypadkach należy wybrać mniejsze zło, czyli lepiej 
wykonać zabieg z ryzykiem fitotoksyczności niż czekać aż 
chwasty przerosną. Zbyt duża kukurydza może negatywnie 
zareagować na zabieg, a z drugiej strony skuteczność apli-
kacji preparatu na przerośnięte chwasty może okazać się nie-
wystarczająca. Jeśli chwasty są nadal niewielkie lub dopiero 
wschodzą, zabieg należy przesunąć w czasie.

Co sprawia, że Maister należy do najbardziej bezpiecz-
nych preparatów o działaniu powschodowym?
W herbicydzie Maister 310 WG, oprócz substancji aktywnych, 
foramsulfuronu i jodosulfuronu, zastosowano dodatkową sub-
stancję osłonową chroniąca kukurydzę – izoksadifen etylowy. 
Jest to specjalny dodatek zwany sejfnerem, który przyspie-
sza rozkład substancji czynnych w roślinie chronionej tak, aby 
substancje te nie wpływały na nią negatywnie. W nowej tech-
nologii, którą firma wprowadzi na rynek w 2014 r., jest inny 
najnowszej generacji sejfner, który zabezpiecza kukurydzę nie 
tylko w jej części nadziemnej, ale również zabezpiecza korze-
nie roślin przed szkodliwym działaniem herbicydu.

Czy firma Bayer będzie oferowała produkt powschodo-
wy do stosowania po 2-3 liściu kukurydzy, zwalczający 
także chwasty wschodzące po zabiegu?
Firma Bayer w roku 2014 chce zaproponować rolnikom nową 
technologię ochrony kukurydzy przed chwastami. Będzie to 
zabieg powschodowy, który łączy zalety stosowania środków 
powschodowych i doglebowych:

-
nich chwastów jednoliściennych,

 
czyli chwastów 1- i 2-liściennych, które wzejdą po zabiegu,

zabieg w większości wypadków wystarczy, aby zapewnić 
czyste pole i większy plon).

Nowa technologia ochrony kukurydzy w 2014 roku  
a dotychczasowe stosowanie herbicydów  
w ochronie kukurydzy – w pytaniach i odpowiedziach:

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem 
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na 

zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.



XV Międzynarodowa Wystawa 
Rolnicza AGRO SHOW już za nami. 
W ciągu czterech dni imprezy odwie-
dziło ją prawie 150 tys. rolników.

Na tegorocznym AGRO SHOW 
wystawiło się 761 Þ rm, w tym wiele 
z zagranicy, z takich krajów, jak: Ho-
landia, Czechy, Słowacja, Słowenia, 
Włochy, Niemcy, Dania, Szwecja, Ir-
landia, Wielka Brytania, Chiny, Fran-
cja, Austria, Litwa, Łotwa, Rumunia, 
Turcja. Zarejestrowanych zostało po-
nad 400 autokarów grup zorganizo-
wanych. Powierzchnia wystawiennicza 
wyniosła 151 tys. m2, a cały obszar wy-
stawy to ponad 120 ha.

Demonstracje maszyn odbywały się 
na 10 indywidualnych poletkach po-
kazowych, które zajęły obszar 48 tys. 
m2, oraz w ringu, gdzie zaprezento-
wano 32 maszyny, w tym 9 nowości. 

Podczas Targów podsumowano 
XI edycję Ogólnokrajowego Konkur-
su �Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
2013�. Wręczono nagrody w plebiscy-
tach: �Rolnik Roku 2013� i �Super 
Sołtys 2013�. Polska Izba Gospodar-
cza Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
była  organizatorem wielu konkursów: 
�Młody Mechanik na Medal� � kon-
kurs skierowany do uczniów szkół rol-
niczych, �Mechanik na Medal� � dla 
pracowników lub właścicieli zakła-
dów serwisowych maszyn rolniczych, 
�Serwis na Medal� � konkurs dla pro-

wadzących działalność gospodarczą 
w zakresie obsługi technicznej maszyn 
rolniczych. 

Zwiedzający mogli z bliska podzi-
wiać maszyny nie tylko na stoiskach 

producentów, lecz także podczas po-
kazów maszyn w ringu oraz na indy-
widualnych poletkach pokazowych. 
Zaprezentowano m.in. opryskiwacze, 
ciągniki, ładowarki, agregaty uprawo-
we, przyczepy samojezdne i ładowa-
cze. Z aprobatą spotkały się pokazy 
maszyn w ringu przy akompaniamen-
cie muzyki. Po raz pierwszy Wystaw-
cy mogli eksponować swoje najlepsze 
urządzenia i produkty w specjalnie 
przygotowanym, CENTRUM NO-

WOCZESNEGO ROLNICTWA. 
Na niektórych stoiskach można było 
spotkać aktorów, bohaterów seriali 
oraz prowadzących różne programy 
telewizyjne. Rolnicy mieli też okazję 
do wzięcia udziału w seminariach. 
�Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007�2013 jako źródło 
wsparcia Þ nansowego ze środków 
UE� � ARiMR, �Biogazownie Rol-
nicze � szanse rozwoju w Polsce� 

� ARR, �Rynek Środków Ochrony 
Roślin � stan obecny i perspektywy� � 
Kleffmann.

Podczas AGRO SHOW pogoda dopi-
sała, co sprzyjało spotkaniom rolników 
z wystawcami, wymianie doświadczeń, 
ale też i dobrej zabawie.

Jubileuszowe Jubileuszowe 
AGRO SHOW 2013
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Najbardziej efektywne jest jesienne stosowanie fosforu i po-
tasu pod zboża ozime. O efektywności nawożenia decy-

duje prawidłowa agrotechnika, w tym odpowiednie przygoto-
wanie gleby, zabezpieczające roślinom optymalnie wilgotne 
i zagęszczone podłoże, przedsiewne nawożenie, terminowy 
oraz niezbyt gęsty siew ziarna (odstęp pomiędzy ziarniakami 
w rzędzie powinien wynosić co najmniej 2,6 cm). Nawożenie 
przedsiewne, najlepiej pod pług, umożliwia równomierne 
rozmieszczenie składników pokarmowych w warstwie ornej 
na głębokość co najmniej 10 cm, w optymalnej dla zbóż kon-
centracji, by mogły być pobierane, także po przesuszeniu się 
wierzchniej warstwy gleby.

Takie postępowanie stwarza 
optymalne warunki dla prawi-
dłowego rozwoju pojedynczej 
rośliny i całej plantacji zboża od 
początku wegetacji, a więc jest 
najskuteczniejszym sposobem 
budowania potencjału i struktury 
plonu, a także podstawą wysokiej 
efektywności nawożenia, nawet 
przy nie najlepszych relacjach cen 
nawozów do cen zbóż.

Nie ma bardziej efektywne-
go czynnika plonotwórczego jak 
zrównoważone i zbilansowane nawożenie. Pamiętajmy o pod-
stawowej zasadzie, że to, co rośliny pobiorą we wczesnych fa-
zach rozwoju, gdy �programują� plon, decyduje o wielkości 
plonu i jego jakości, a zasada ta dotyczy nie tylko azotu. Nie 
można dopuścić do tego, by niedobory składników pokarmo-
wych ujawniły się zbyt wcześnie, bo zniweczymy trud uprawy.

Jaka taktyka na trudną jesień? 
Pomimo niezadowalających cen większości płodów rol-

nych, nie prognozuje się radykalnych zmian, jeżeli chodzi 
o ceny nawozów. Faktem jest natomiast, że tylko stosowanie 
racjonalnych dawek nawozów, gdy ich koszt znajduje po-

krycie w osiąganych plonach, poprawia efektywność pracy 
rolnika. 

Od wielu lat nawożenie jest najważniejszym czynnikiem 
zwiększającym plony. Mniejsza liczba lub brak zwierząt w go-
spodarstwie, a w związku z tym brak obornika zastępuje się 
nawozami mineralnymi. Bez nich plony zbóż nie przekraczają 
wielkości 2,5 tony ziarna z hektara, a o takich plonach rolnik 
nie chce nawet słyszeć. Każdy też wie, że nie pomogą dobre 
odmiany, gdy rośliny są głodne. 

Nawożenie to nie tylko plony, ale także bardzo ważny czyn-
nik decydujący o żyzności i urodzajności gleb, szczególnie 

lżejszych, podlegających szybszej 
degradacji. Trudno wycenić te 
wartości, ale racjonalne nawoże-
nie to perspektywiczna inwestycja 
w glebę, czyli podstawowy warsz-
tat rolnika. 

Oszczędności w nawożeniu 
w ostatnich latach uwidoczniają 
się już w postępującym zakwasze-
niu gleb i bardzo niskiej zasobno-
ści przede wszystkim w potas, co 
obniża efektywność nie tylko na-
wożenia, ale całej produkcji.

Ile stosować?
Zmieniające się w latach relacje cen nawozów do cen płodów 

rolnych wymagają od rolnika elastyczności w podejmowaniu 
decyzji oraz przestrzegania zasady oszczędnego nawożenia: 
�tak dużo jak to konieczne, tak mało jak to możliwe�. By prze-
strzeganie tej zasady było z korzyścią dla rolnika, powinien on 
znać zasobność gleby i pamiętać o najstarszym prawie nawozo-
wym, które głosi, że wielkość plonu uzyskanego z danego pola 
zależy od tego składnika pokarmowego, niezbędnego dla roz-
woju rośliny, którego w glebie najbardziej brakuje. 

Wieloletnie doświadczenie uczy, że w miarę wzrostu dawki 
nawozu efektywność jednostkowa maleje, dlatego ustalając 

Jesienne nawożenie 
zawsze efektywne

Pamiętajmy także, że w naszych 
warunkach klimatyczno-glebowych 
optimum nawożenia wynosi, 
w zależności od gatunku, a nawet 
odmiany, jakości gleb i poziomu 
opadów, średnio od 150�250 kg 
NPK ha, czyli znacznie więcej niż 
wynosi obecnie



dawki nawozów, rolnik uwzględnia także relacje cen nawozów 
i cen płodów. Głównym zadaniem rolników jest więc ustalenie 
poziomu do jakiego warto jest zwiększać nawożenie, aby po-
noszone nakłady pozwalały na zwiększanie dochodów. Przed 
rokiem, jesienią relacje te były bardzo korzystne, bo według 
IERiGŻ na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć 4,6�4,8 kg 
ziarna pszenicy, wiosną ta relacja była jeszcze lepsza, rzad-
ko występująca, bo wskaźnik kształtował się na poziomie 
4,2�4,4 kg pszenicy. Na skutek znacznie niższych cen zbóż 
tegorocznej jesieni wskaźnik wzrósł do 5,8�6,0 kg pszenicy. 
Zdaniem ekonomistów ta wartość relacji cen zbliża rolnika do 
zastanowienia się nad intensywnością nawożenia. Wartością 
ostrzegawczą jest wskaźnik 7�8 kg pszenicy na 1 kg NPK. Przy 
wskaźniku około 6 należy zwrócić uwagę na wszystkie bezpo-
średnie koszty uprawy, zachowując relację kosztów nawożenia 
na poziomie 30�50% bezpośrednich kosztów upraw, bo taki 
zwrot nakładów praktycznie zawsze uzyskamy. Pamiętajmy 
także, że intensyÞ kując uprawę, stwarza się szansę uzyskania 
wyższych plonów i dochodów jak z produkcji ekstensywnej. 

Jak kalkulować
Ekonomiści zwracają uwagę na jeszcze jedną prawidłowość: 

�W ujęciu czasowym (dynamicznym) prawidłowość jest nastę-
pująca: przy poprawie relacji cen NPK do cen ziarna � ceny 
zbóż rosną szybciej od cen nawozów � bardziej jest opłacalne 
zwiększanie dawek nawozów, jeśli zaś ceny nawozów rosną 
szybciej niż ceny produktów rolniczych, to wówczas obniża się 
opłacalny poziom nawożenia�. Rolnicy relacje te umieją oce-
nić i jest to zachowanie racjonalne.

Warto przypomnieć, że nawet nominalnie ceny nawozów 
nie rosną od ponad roku.

W kalkulacji tej ważne jest trafne przewidywanie, w tym 
głównie cen zbóż na przyszły sezon? Uwzględniając fakty, że 
nie ma nadprodukcji ziarna, nadmiernych zapasów, a są co-
raz bardziej rozbudzone apetyty na wzrost konsumpcji, poza 
pożniwnym krótkotrwałym okresem wahań ceny będą po-
woli rosły, bo już ten wzrost jest notowany. Tak czy inaczej, 
mając wyższy plon, zawsze będzie wyższy przychód. 

Co jeszcze uwzględnić?
W kalkulacji tej należy także wziąć pod uwagę czynniki de-

cydujące o efektywności nawożenia, a więc przestrzeganie za-
sad prawidłowego, zbilansowanego nawożenia, terminów ich 
stosowania i wyboru nawozów zawierających najlepiej przy-
swajalne składniki pokarmowe. Warto także przeanalizować 
ceny poszczególnych składników pokarmowych w nawozie. 
Kupujmy je nie na tony, ale na kilogramy przyswajalnych 
składników. Analizę taką można wykonać na stronie www.
polifoska.pl, korzystając z wygodnego programu �kalkulator 
nawozowy�, który poprawnie liczy średnie ważone ceny.

Pamiętajmy także, że w naszych warunkach klimatycz-
no-glebowych optimum nawożenia wynosi, w zależności od 
gatunku, a nawet odmiany, jakości gleb i poziomu opadów, 
średnio od 150�250 kg NPK/ha, czyli znacznie więcej niż wy-
nosi obecnie.

dr inż. Adam Grześkowiak
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne �POLICE� S.A.

Rzepak ozimy
Bazyl – mrozoodporny
wysoko i stabilnie plonuje, wyższa od wzorca zawartość tłuszczu i białka

Pszenica ozima
Wydma – zimotrwała
odmiana jakościowa (gr. A), niska, odporna na wyleganie i choroby 

Zawisza – o wysokich parametrach jakościowych
wysokoplenna i zdrowa odmiana jakościowa (gr. A) o bardzo wysokiej 
zawartości białka i glutenu

Jęczmień ozimy 
Bartosz – stabilnie plonujący we wszystkich rejonach kraju  

Żyto ozime
Horyzo – wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach 
glebowo-klimatycznych

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin • tel. 65 548 24 20 • www.hrsmolice.pl
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Plony zbóż, rzepaku i buraków cukrowych w UE

Jako pierwsze z kokonów wygryzają się 
samce. Samice wychodzą 7�10 dni póź-

niej. Samice po zapłodnieniu przez sam-
ce rozpoczynają budowę gniazd. Pierw-
szą czynnością jest wykonanie przegrody 
z wilgotnej gliny lub błota. Następnie sa-
mice zbierają pyłek (ok. 200 mg w każdej 
komórce), na którym składają jajeczko 
i budują kolejną przegrodę oddzielającą 
następną komórkę. Z jaja wygryza się 
larwa, która rozpoczyna żerowa-
nie na zgromadzonym pyłku. Po 
zjedzeniu całego pyłku, larwa 
przędzie kokon, wewnątrz 
którego, w kolejnych tygo-
dniach, następuje przepo-
czwarzenie się owada. Pod 
koniec lata wewnątrz koko-
nów znajdują się już dorosłe 
postaci pszczół, które jako ima-
go oczekują wiosny następnego 
roku. Zasiedlone od kwietnia do 
końca maja rurki gniazdowe należy po-
zostawić na miejscu do jesieni. Wstrząsy 
towarzyszące przenoszeniu lub przewo-
żeniu skrzynek gniazdowych w trakcie 
żerowania larw mogą powodować ich 
odpadanie od pokarmu i zamieranie. 
Najlepiej jest zabrać zasiedlone gniazda 
z miejsca stacjonowania nie wcześniej niż 
w połowie września. 

W celu uzyskania maksymalnego przy-
rostu populacji murarek w następnych 
latach, konieczne jest rozłupywanie trzci-

nowych gniazd, wydobywanie kokonów 
i przenoszenie do zimowli tylko dobrze 
rozwiniętych kokonów, bez oznak spa-
sożytowania, jakimi mogą być okrągłe 
otwory w kokonach. 

Podczas wydobywania kokonów 
z gniazd należy zwrócić szczególną uwagę 
na komórki, w których nie ma kokonów, 
a które niemal w całości są wypełnione 
przez jasnobrunatne skupisko małych 

roztoczy (Chaetodactylusosmiae), które 
namnożyły się na pyłku zgromadzonym 

przez samice murarki. Jeżeli pomię-
dzy kokonami znajdują się spa-

sożytowane komórki, kokony 
należy wyjmować ostrożnie, 
by w miarę możliwości na 
ich powierzchnie nie dosta-
ły się roztocza.

Przechowywanie oprzę-
dów murarek przez zimę 

nie jest szczególnie kłopo-
tliwe. Wystarczy spełnić kilka 

warunków, żeby pszczoły przezi-
mowały w dobrej kondycji i wygry-

zły się w zadowalającej, przekraczającej 
90 procent, ilości.

Już w czasie zabierania zasiedlonych 
gniazd z uprawy należy zaplanować miej-
sce do przechowywania gniazd. Pomiesz-
czenie powinno być chłodne. Przechowy-
wanie gniazd w ogrzewanych budynkach 
do czasu wydobywania kokonów, np. 
w grudniu lub styczniu, może prowa-
dzić do zamierania pszczół w kokonach. 
Ogrzewane pomieszczenia charaktery-
zują się zwykle niską wilgotnością powie-

Jak przechowywać 
kokony murarki ogrodowej

Cykl rozwojowy murarki ogrodowej rozpoczyna się wiosną, w momencie gdy temperatura 
w dzień sięga około 15°C. W naturalnych warunkach może to mieć miejsce już na począt-
ku kwietnia.

Komisja Europejska szacuje, że plony pszenicy zwyczajnej w 28 krajach Unii wyniosły średnio 
5,69 t z 1 ha (w ubiegłym roku � 5,42 t z 1 ha). Plony te zwiększyły się w porównaniu z poprzednim 
rokiem we wszystkich krajach Unii z wyjątkiem Włoch, Finlandii, Bułgarii i Grecji. Podobnie sza-
cują wysokość plonów pszenicy zwyczajnej francuscy analitycy. Oceniają oni, że wysokość zbiorów 
pszenicy we Wspólnocie osiągnęła 141,6 mln ton, z czego 133,4 mln ton to pszenica zwyczajna. Plo-
ny pszenicy twardej Komisja Europejska ocenia na 3,33 t z 1 ha (w ubiegłym roku � 3,13 t z 1 ha). 
Zbiory są mniejsze niż oczekiwano wcześniej głównie ze względu na spadek plonów w Grecji, które 
zmniejszyły się do 2,62 t z 1 ha. Plony kukurydzy wyniosły średnio w Unii 7,22 t z 1 ha. Były znacznie 
większe niż ubiegłoroczne ograniczone suszą (6,08 t z 1 ha) oraz średnie plony z ostatnich pięciu lat 
(6,99 t z 1 ha). Na wzrost plonów wpłynęły dobre wyniki osiągnięte w Bułgarii, gdzie plony zwiększyły 
się z 3,68 t z 1 ha w 2012 r. do 5,59 t z 1 ha. Średnie plony jęczmienia w Unii szacuje się na 4,78 t 
z 1 ha (w ubiegłym roku � 4,68 t z 1 ha). Plony rzepaku wyniosły 3,08 t z 1 ha, czyli były niższe od ubie-
głorocznych (3,11 t z 1 ha), ale wyższe od średniej pięcioletniej (3,04 t z 1 ha). W porównaniu z po-
przednim rokiem zmniejszyły się plony rzepaku w Wielkiej Brytanii (spadek z 3,40 do 3,32 t z 1 ha) 
i Francji (spadek z 3,41 do 3,28 t z 1 ha), natomiast zwiększyły się w Niemczech (wzrost z 3,69 do 
3,80 t z 1 ha). Plony buraków cukrowych osiągnęły średnio w Unii 70,14 t z 1 ha. W 2012 r. wyniosły 
one 69,72 t z 1 ha, a w ciągu ostatnich pięciu lat � 69,71 t z 1 ha. (CBR)



trza, co sprawia, że kokony w trzcinowych rurkach wysy-
chają. Ponadto każdy dorosły owad zimujący w kokonie 
ma w odwłoku odłożony zapas ciała tłuszczowego na 
zimę. Zbyt wysoka temperatura podczas zimowli wpły-
wa na przyspieszenie metabolizmu owada, co w efekcie 
może doprowadzić do zużycia całego zapasu ciała tłusz-
czowego przed nastaniem wiosny i do jego śmierci. 

Dotychczas uważano, że najlepszym miejscem do 
przechowywania kokonów murarki przez zimę jest lo-
dówka, w której temperatura zwykle oscyluje ok. 4°C. 
Przechowywanie kokonów w lodówce ma jednak poważ-
ną wadę. Otóż lodówki są zwykle ustawiane w ogrzewa-
nych pomieszczeniach i, przy niewielkiej hodowli mu-
rarek, wykorzystywane są również do innych celów, np. 
przechowywania żywności. Takie lodówki są dość często 
otwierane i zamykane. Po otwarciu drzwi temperatura 
wewnątrz urządzenia wzrasta do kilkunastu stopni. Po 
zamknięciu drzwi agregat po kilku godzinach pracy ob-
niża temperaturę do 3�4°C. Ponowne otwarcie lodów-
ki powoduje powtórny wzrost temperatury wewnątrz. 
I tak wielokrotnie. Takie wahania temperatury są dla 
murarek (zwłaszcza samców) sygnałem, że rozpoczyna 
się wiosna, bo właśnie wiosną obserwujemy skoki tem-
peratury do kilkunastu stopni w dzień i nocne ochłodze-
nia, nawet poniżej zera. W związku z wahaniami tem-
peratury, podczas przechowywania kokonów murarek 
w lodówkach, często obserwowaliśmy wygryzanie się 
samców nawet w styczniu.

Ostatnie obserwacje poczynione podczas zimowa-
nia dużych partii kokonów dowodzą, że temperatura 
do 10°C podczas zimowli nie pogarsza przeżywalności 
pszczół oraz nie powoduje ich przedwczesnego wy-
gryzania się. Spadki temperatury w pomieszczeniu 
z przechowywanymi kokonami poniżej zera nie mają 
negatywnego wpływu na przeżywalność owadów, bo 
przecież naturalne kolonie murarek tolerują spadki 
temperatury nawet poniżej minus 20°C. W związku 
z powyższym, wydobyte z gniazd kokony, umieszczone 
w tekturowych pudełkach mogą być przechowywane 
np. w nieogrzewanych budynkach izolowanych styropia-
nem. Styropian zabezpiecza pomieszczenie z kokonami 
przed drastycznymi spadkami temperatury zimą oraz 
przed nagłym wzrostem temperatury wiosną. Dobrymi 
miejscami są też chłodne, np. ziemne piwnice oraz prze-
chowalnie owoców. Wyłączając oczywiście przechowal-
nie z kontrolowaną atmosferą. W każdym przypadku 
należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
oprzędów przed gryzoniami. Poza tym warstwa koko-
nów w jednym pudełku nie powinna przekraczać kilku 
centymetrów. Gruba warstwa kokonów może powodo-
wać wzrost temperatur wewnątrz pudełka i wpływać na 
przedwczesne wygryzanie się owadów. Również przygo-
towując kokony do wysyłki, należy pamiętać o tym, aby 
warstwa kokonów nie była zbyt gruba.

Kokony przechowane przez zimę w wyżej opisanych 
warunkach wystawiamy na plantacje, wraz z odpowied-
nia ilością materiału gniazdowego (700 trzcinowych ru-
rek na 1000 kokonów), w pierwszej połowie kwietnia. 
Jednak nie później niż na 2 tygodnie przed przewidywa-
nym początkiem kwitnienia roślin.

Dr Dariusz Teper
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Od 30 października do 12 grudnia 
2013 r., czyli przez 30 dni robo-

czych, można składać wnioski o przy-
znanie pomocy w ramach działania 
�Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku wystą-
pienia klęsk żywiołowych oraz wprowa-
dzenie odpowiednich działań zapobie-
gawczych�, które Þ nansowane jest ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007�2013. O takie 
wsparcie starać się mogą rolnicy, któ-

rzy ponieśli straty w 2012 lub 2013 roku 
w wyniku działania co najmniej jednej 
z następujących klęsk żywiołowych: 
przymrozków wiosennych, ujemnych 
skutków przezimowania, suszy, powo-
dzi, deszczu nawalnego, obsunięcia się 
ziemi, lawiny, gradu, huraganu, pioru-
na. Pomoc może być przyznana, jeże-
li będą spełnione kryteria określone 
w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym 
tego działania. 

Najistotniejszym warunkiem otrzy-
mania takiego wsparcia jest powstanie 
w gospodarstwie, na skutek działania 
jednego z wyżej wymienionych zdarzeń, 

strat w majątku produkcyjnym i także 
w produkcji rolnej. Przy czym szkody 
w majątku trwałym, czyli w budynkach, 
budowlach, maszynach lub urządzeniach 
służących do produkcji rolnej, sadach 
lub plantacjach wieloletnich albo sta-
dach podstawowych zwierząt gospodar-
skich muszą wynieść co najmniej 10 tys. 
zł, natomiast straty w produkcji rolnej, 
czyli uprawach rolnych, zwierzętach go-
spodarskich lub rybach, muszą osiągnąć 
powyżej 30% wielkości średniej rocznej 

produkcji rolnej w gospodarstwie. Oba 
te warunki muszą być spełnione łącz-
nie w roku 2012 lub 2013. W przypadku 
wystąpienia szkód w gospodarstwie za-
równo w 2012 r., jak i w 2013 r., istnieje 
możliwość uwzględnienia ich łącznie we 
wniosku, jeżeli są spełnione w każdym 
z tych lat osobno warunki przyznania 
pomocy � czyli zarówno w 2012, jak 
i w 2013 roku w gospodarstwie powstały 
odpowiednio wysokie straty w majątku 
produkcyjnym, jak i w produkcji rolnej. 

Maksymalna kwota pomocy, jaką 
można przyznać na jedno gospodarstwo 
rolne w okresie realizacji PROW na lata 

2007�2013, wynosi 300 tys. zł, refunda-
cji podlega do 90% kosztów kwaliÞ ko-
walnych, poniesionych przez rolnika na 
inwestycje przywracające potencjał pro-
dukcyjny gospodarstwa. 

Pomoc może być przyznana na ope-
rację obejmującą wyłącznie inwestycje 
związane z prowadzeniem działalności 
rolniczej, w tym m.in. budowę, przebu-
dowę, remont budynków lub budowli 
służących do produkcji rolnej, zakup 
wyłącznie nowych maszyn lub urządzeń, 
wyposażenia do produkcji rolnej, od-
twarzanie lub wyposażanie sadów lub 
plantacji wieloletnich, zakup stada pod-
stawowego zwierząt hodowlanych. 

Kolejność przysługiwania wsparcia 
będzie ustalana zgodnie z liczbą punk-
tów przyznanych na podstawie kryte-
riów wyboru operacji, tzn. wysokości 
wnioskowanej przez rolnika kwoty po-
mocy oraz wysokości szkód (określonej 
procentowo) w uprawach, zwierzętach 
gospodarskich lub rybach. Szczegółowe 
kryteria zawarte są w załączniku do roz-
porządzenia MRiRW. 

Tegoroczny nabór wniosków o pomoc 
z działania �Przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego w wyni-
ku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz 
wprowadzenie odpowiednich działań 
zapobiegawczych� będzie już szóstym 
organizowanym przez ARiMR w ra-
mach PROW 2007�2013. Zostanie on 
przeprowadzony dzięki zwiększeniu 
ogólnego budżetu tego działania, który 
dotychczas wynosił 100 mln euro, o do-
datkowe 31,5 mln euro. Przesunięcie 
ww. środków przez Komisję Europejską 
nastąpiło na wniosek Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Wnioski złożone 
w ramach poprzednich pięciu naborów, 
przeprowadzonych w latach 2010�2012, 
wyczerpały bowiem pulę 100 mln euro 
przewidzianych pierwotnie na przywró-
cenie potencjału produkcyjnego w go-
spodarstwach zniszczonych przez klęski 
żywiołowe. Zwiększenie budżetu tego 
działania pozwala ARiMR również na 
sÞ nansowanie wszystkich pozytywnie 
zweryÞ kowanych wniosków o przyzna-
nie pomocy złożonych w dotychczas 
przeprowadzonych pięciu naborach. 

DKS

Klęski żywiołowe 
� większe wsparcie dla poszkodowanych
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PRODUCENT 
ŁADOWACZY 
CZOŁOWYCH

Concordia wraz z Uniwersytetem Eko-
nomicznym w Poznaniu zaczęła projekt 
stworzenia zaawansowanego systemu do 
monitorowania warunków pogodowych 
oraz ich wpływu na uprawy. 

Tymczasem Vereinigte Hagel, niemiec-
ki lider w dziedzinie ubezpieczeń gradu, 
udziałowiec Concordia Ubezpieczenia 
przeprowadził testy dotyczące zastoso-
wania dronów, w likwidacji szkód w rol-
nictwie. Do badań wykorzystano głównie 
uprawy kukurydzy, ziemniaków, słonecz-
ników i trawy sudańskiej. Dzięki wykona-
nym fotograÞ om lotniczym okazało się, 
że jest możliwe precyzyjne określenie 
uszkodzonych powierzchni upraw.   

Do głównych zalet dronów należą: 
proste automatyczne planowanie trasy 
lotów, możliwość wykorzystania przy du-
żym wietrze sięgającym nawet 65 km/h, 
szeroki zakres temperatur od -20°C do 
+45°C, wydajność pozwalająca na 55 mi-
nut lotu oraz specjalne funkcje bezpie-
czeństwa, niski koszt przelotu i mała 
waga. Dron testowany w Vereinigte Ha-

gel waży mniej niż 3 kg, a rozpiętość jego 
skrzydeł sięga 1,6 metra. Torba, w której 
jest łatwo transportowany waży razem 
z nim niecałe 20 kg. 

Niekwestionowaną przewagą dronów 
jest to, że do ich obsługi wystarczy jeden 
operator. Kolejną zaletą dronu jest ja-
kość powstałego obrazu, która cechuje 
się niezwykłą precyzją i szczegółowością, 
także w 3D. W ciągu 40 minut można sfo-
tografować od 200 do blisko 1000 hekta-
rów.

Tradycyjnie testowanie dronów obej-
muje pięć etapów: planowanie lotu, 
start, lot, lądowanie i analizę zebranych 
danych. Na początku operator przygoto-
wuje plan lotu, za pomocą specjalnego 
oprogramowania. Po przesłaniu danych 
trasy lotu do dronu rozpoczyna się proce-
dura lotu. Dron wykonuje samodzielnie 
przelot według uprzednio zaprogramo-
wanej trasy i automatycznie robi zdjęcia 
powierzchni pola z powietrza, za pomo-
cą specjalnie zainstalowanej kamery cy-
frowej. FotograÞ e wykonywane podczas 

lotu zapisywane są w pamięci komputera 
pokładowego, dzięki czemu można je 
przetwarzać po zakończeniu lotu. Przed-
ostatnim elementem jest samodzielne 
lądowanie w trybie automatycznym lub 
półautomatycznym wspomaganym kom-
puterowo. Po zakończeniu lotu i prze-
tworzeniu danych, z pojedynczych zdjęć 
tworzony jest obraz poglądowy sfotogra-
fowanych pól. Dzięki tej technice możli-
we jest szybkie i precyzyjne oszacowanie 
powstałych szkód.

Ze względu na stale rosnącą po-
wierzchnię upraw, głównie kukurydzy, 
wykorzystane drony są przydatnym 
i perspektywicznym narzędziem w pro-
cesie szacowania powstałych szkód. 
Widać potencjał ich zastosowania jako 
wsparcie podczas monitoringu upraw 
zbóż i rzepaku, które ubezpieczane są 
od skutków złego przezimowania. Po-
trzebne są jednak kolejne testy i do-
świadczenia, które mają pomóc w oce-
nie ewentualnej szkody. Warto także 
podkreślić, iż nigdy żadna maszyna nie 
będzie w stanie zastąpić wiedzy i do-
świadczenia człowieka. Zadaniem dro-
na jest wsparcie pracy rzeczoznawców 
i do tego też będą używane.

Czy drony zastąpią człowieka?
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W chwili obecnej hodowla zwierząt 
oraz produkcja mleka to kosztow-

ne przedsięwzięcie. Dlatego tak ważną 
rolę w prowadzeniu tej działalności 
stanowi zastosowanie wiarygodnego 
i inteligentnego systemu zarządzania, 
który wykorzystuje nowe technologie 
pozwalające zwiększyć efektywność 
i wydajność produkcji oraz odciąża ho-
dowcę w codziennej pracy. Potrzebne 
jest wdrożenie rozwiązania systemowe-
go, które przywróci równowagę między 
pracą a życiem rodzinnym � polepsza-
jąc jednocześnie sytuację ekonomiczną 
w prowadzonym gospodarstwie.

Firma A-Lima-Bis, wykorzystując 
swoje blisko 25-letnie doświadczenie 
w zakresie współpracy z producentami 
mleka w Polsce i na świecie, oferuje 
jeden z najbardziej zaawansowanych 
technologicznie systemów doju na 
świecie! 

Robot udojowy Galaxy Astrea oparty 
jest na elektrycznym robocie przemy-
słowym, który w trakcie wielu lat pracy 
udowodnił swoją przewagę nad innymi 
rozwiązaniami dostępnymi na rynku. 
Roboty przemysłowe zaprojektowane 
są z myślą o 24-godzinnej pracy w bar-
dzo trudnych warunkach środowisko-
wych, pracy pod dużymi obciążeniami 
i jednocześnie z ogromną dokładno-
ścią. Wysoka trwałość, zastosowane 
materiały i technologia produkcji robo-
ta przemysłowego gwarantują wyjątko-
wy poziom niezawodności � informa-
cja została potwierdzona przez ponad 
100 000 zadowolonych Klientów na ca-

łym świecie. Ramię robota to zaawan-
sowana i najnowocześniejsza technolo-
gia wyznaczająca podstawę, na której 
hodowca bydła może w pełni polegać.

Podstawowe cechy ramienia opera-
cyjnego:
� Niezwykła trwałość i odporność na 

uszkodzenia.
� Największa z rozwiązań dostępnych 

na rynku liczba osi, w jakich może 
poruszać się ramię robota: dzięki 
dużej elastyczności robot z łatwością 
zakłada kubki udojowe również na 
nieforemne wymiona. 

� W robocie GALAXY ASTREA pod-
czas doju, pod krową nie znajduje się 
żaden element robota z wyjątkiem 
kubków udojowych � takie rozwiąza-
nie gwarantuje większe bezpieczeń-
stwo krów, redukuje ryzyko zranienia 
się krowy o metalowe elementy ro-
bota, a tym samym redukuje poziom 
stresu. Ogranicza również w istotny 
sposób zużycie energii.

� Bezkonkurencyjna, bardzo cicha 
praca ramienia to większy komfort 
i mniej stresu dla krów. 

� Jedno ramię jest w stanie obsługiwać 
dwa boksy udojowe (ok. 120 krów).
Robot Astrea to przede wszystkim 

idealne rozwiązanie dla rozwijają-
cych się gospodarstw. Hodowca może 
zainstalować robota jednoboksowe-
go obsługującego stado ok. 65 krów, 
a w momencie powiększenia stada do-
instalować drugi boks udojowy � brak 
konieczności zakupu drugiej jednostki 
centralnej stwarza znaczne oszczędno-

ści. Bardzo ważnym tematem, o któ-
rym należy pamiętać, jest koszt serwisu 
� przy dwuboksowym robocie Astrea 
jest on o połowę niższy w porównaniu 
do serwisu dwóch odrębnych robotów 
konkurencji, jakie musielibyśmy za-
instalować do obsługi stada 120 krów 
mlecznych. 

Przestronny boks udojowy z gumową 
podłogą gwarantuje maksymalny kom-
fort krów. Stacja paszowa może dozo-
wać aż trzy różne rodzaje paszy treści-
wej, możliwe jest również podawanie 
płynów. 

System namierzania strzyków:
� Kamera i laser wbudowane są w ra-

mię przemysłowe: ta unikatowa na 
rynku koncepcja pozwala na mak-
symalne ograniczenie wystąpienia 
uszkodzenia mechanicznego systemu 
namierzania strzyków. 

� W przeciwieństwie do stosowanych 
na rynku rozwiązań konstrukcyj-
nych, w robocie Astrea nie występuje 
konieczność ręcznego namierzania 
strzyków podczas pierwszej wizyty 
krowy w boksie. Ogranicza to znacz-
nie ilość pracy, jaką musi włożyć ho-
dowca w trakcie codziennej obsługi 
robota. 

PRZYGOTOWANIE WYMIENIA � 
higiena i ergonomia

Cechy systemu:
� Koncepcja dodatkowego kubka hi-

gienicznego zamontowanego bezpo-

Produkcja mleka w Polsce z roku na rok staje się coraz 
bardziej kosztowna. Wzrost kosztów produkcji nie 
zawsze ma swoje odzwierciedlenie w cenie 
mleka, jaką otrzymuje dostawca. Dobrostan 
zwierząt, Þ nanse, mechanizacja, środowi-
sko, polityka zrównoważonego rozwoju, ge-
netyka, koszty: energii, wody, środków ochro-
ny roślin, koszty pracy � wszystkie te elementy 
determinują warunki, w jakich hodowca musi co-
dziennie podejmować ważne decyzje biznesowe. 
Jest to ogromny wysiłek i odpowiedzialne zadanie. 

Robot udojowy 
Galaxy Astrea � dobry wybór
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Ciąża u bydła � zaburzenia
Ciąża przenoszona (przedłużenie 
ciąży, czyli poród opóźniony)

Przypadki porodów opóźnionych 
u bydła mają charakter incydentalny. 
Ciąża może się wydłużyć do 11�12 mie-
sięcy (powyżej 300 dni). Płody są wtedy 
bardzo duże (do 100 kg) i porośnięte są 
dość długą sierścią. Przenoszenie ciąży 
u bydła tłumaczone jest niedostatecz-
nym wydzielaniem hormonów przez 
płód � co uniemożliwia terminowe wy-
stąpienie porodu. Postępowanie polega 
na hormonalnym indukowaniu porodu 
lub wykonaniu cesarskiego cięcia.

Przepuklina ciężarnej macicy
W wyniku pęknięcia mięśni brzusz-

nych u ciężarnych samic wytwarza się 
worek przepuklinowy, który może za-
wierać macicę. Jest to rzadkość u bydła. 
Zazwyczaj przepukliny obserwuje się na 
dolnej powierzchni powłok brzusznych 
wskutek przerwania mięśnia prostego 
brzucha � szczególnie w okolicy jego 
przyczepu do kości miednicy. Przy oma-
cywaniu worka przepuklinowego można 
wyczuć płód.

Leczenie opiera się na interwencji 
chirurgicznej. Nie zawsze jednak postę-
powanie takie jest owocne. Dlatego też 
chore krowy są niejednokrotnie kiero-
wane na ubój.

Wypadnięcie pochwy
Istota omawianej przypadłości pole-

ga na wystawaniu (wypadaniu) pochwy 
poza szparę sromową. Występuje za-

zwyczaj w ostatnim trymestrze ciąży � 
częściej u starych krów wieloródek. Do 
wystąpienia schorzenia predysponują 
m.in.: czynniki genetyczne, wysoka ciąża 
(rozluźnienie tkanek kanału rodnego), 
napór na pochwę ze strony macicy lub 
żwacza, ciągłe parcia (głównie biegun-
ki), dieta bogata w Þ toestrogeny lub ich 
prekursory. Rozpoznawanie nie nastrę-
cza raczej większych trudności. 

Przy niewielkim zakresie wypadania 
nie notuje się z reguły negatywnego 
wpływu na stan zdrowia samicy i prze-
bieg ciąży. Przypadki bardziej zaawan-
sowane � szczególnie jeżeli występują 
6 lub więcej tygodni przed spodziewa-
nym porodem �wymagają leczenia, aby 
nie doszło do zakażeń, stanów zapalnych 
i martwicy wypadniętych fragmentów. 

Głównym celem leczenia jest utrzy-
manie w odpowiednim miejscu wypa-
dających tkanek dopóki zwierzę się nie 
wycieli. Po repozycji (odprowadzeniu 
na miejsce) wypadniętej pochwy należy 
zabezpieczyć ją przed ponownym wy-
padnięciem. Osiągane jest to poprzez 
metody zachowawcze, czy bezkrwawe 
(np. pętle, specjalne uprzęże zakładane 
na srom � aby go uszczelnić) lub meto-
dy operacyjne, czyli krwawe. Te ostatnie 
polegają albo na zmniejszeniu rozwarcia 
szpary sromowej poprzez założenie na 
wargi sromowe szwów z nici chirurgicz-
nych lub specjalnych przyrządów w for-
mie agrafek lub szpilek z zawleczkami), 
albo na chirurgicznym umocowaniu 

średnio na ramieniu operacyjnym 
skraca czas przygotowania wymie-
nia do doju.

� Przygotowując wymię do doju, ro-
bot za pomocą kubka higienicznego 
myje strzyki, suszy, masuje i �zdaja� 
pierwsze strugi mleka. Żadne inne 
rozwiązania dostępne na rynku nie 
oferują porównywalnej jakości i do-
kładności. 

� Należy zauważyć, że w proponowa-
nym przez nas rozwiązaniu kubki 
udojowe przeznaczone do doju wła-
ściwego nie mają styczności z brud-
ną wodą i pierwszymi strugami naj-
bardziej zanieczyszczonego mleka.

SYSTEM MYCIA PARĄ � skutecz-
ne i oszczędne rozwiązanie 

Cechy systemu:
� Już w podstawowej wersji robota 

oferujemy swoim Klientom system 
mycia kubków udojowych parą, 
która zabija 99,9% bakterii, bez 
konieczności używania silnych środ-
ków chemicznych. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu zapewniamy optymal-
ne bezpieczeństwo dla zdrowia 
wymion. Po każdym procesie doju 
kubki udojowe są automatycznie 
myte gorącą parą wodną dostarczo-
ną przez system mycia parowego. 
Również kubek higieniczny jest ste-
rylizowany po każdej krowie gorącą 
parą wodną.

� Zalety mycia parowego to: oszczęd-
ności w kosztach wydawanych na 
środki myjące, bardzo niskie zużycie 
energii na przygotowanie pary w ge-
neratorze o specjalnej konstrukcji. 
Ograniczenie możliwości przeno-
szenia chorób pomiędzy krowami 
poprzez aparaty udojowe.

KONTROLA JAKOŚCI MLEKA 
� niezawodność 24h/dobę, 7 dni w ty-
godniu
� Robot ASTREA 20.20. potraÞ  

wykryć i automatycznie oddzielić 
mleko zawierające krew lub mleko 
poniżej ustalonego standardu. Ten 
ultranowoczesny system sprawdza 
m.in. kolor mleka. 

Kilkanaście robotów udojowych 
wdrożonych w Polsce przez A-Lima-Bis 
w trakcie codziennej pracy potwierdza 
swoją unikalną i niezawodną konstruk-
cją słuszną decyzję o wyborze robota 
Galaxy Astrea.

Dok. str. 30
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pochwy. Najpopularniejszym sposobem 
postępowania jest prawdopodobnie za-
kładanie na wargi sromowe szwów, któ-
re powinny być jednak usunięte bezpo-
średnio przed porodem.

Dość prostą a skuteczną zarazem me-
todą pomocniczą jest ustawienie zadu 
krowy wyżej � za pomocą specjalnego 
podestu z desek. Pamiętać także należy 
o odpowiedniej diecie (m.in. zapobiega-
nie biegunkom) mającej na celu wyeli-
minowanie parć.

Puchlina wodna błon płodowych 
(wielowodzie, wodnica błon 
płodowych)

Jest to dość rzadka, ale bardzo poważ-
na przypadłość, polegająca na nadmier-
nym gromadzeniu się wód płodowych. 
Istnieją dwie formy schorzenia: wodnica 
omoczni � hydrallantois oraz rzadsza od 
poprzedniej wodnica owodni � hydram-
nion. Puchlina wodna błon płodowych 
ma zazwyczaj miejsce podczas ostatnie-
go trymestru dąży. Ilość nagromadzo-
nych płynów przekracza czasem nawet 
dziesięciokrotnie (!) stan Þ zjologiczny 
i może sięgać 200 litrów. Krowy dotknię-
te wielowodziem wykazują obustronne 
poszerzenie powłok brzusznych, słaby 
apetyt, a czasami nawet zalegają. Chore 
zwierzęta rodzą najczęściej martwe lub 
słabe płody.

Wydaje się, że dla większości krów 
z puchliną błon płodowych najbardziej 
sensownym rozwiązaniem jest skiero-
wanie na ubój z konieczności. Można 
ewentualnie próbować wywoływać po-
ród za pomocą hormonów. Bardzo czę-
sto występują wtedy jednak komplikacje 
przy wydalaniu płodu, zatrzymanie ło-
żyska oraz bezwład macicy, co wymaga 
m.in. późniejszych interwencji wetery-
naryjnych. Bezwzględnie należy przy 
tym pamiętać, że niezbędna staje się też 

terapia podtrzymująca (nawadnianie), 
aby uzupełnić straty płynów i zapobie-
gać wstrząsowi.

Innym sposobem postępowania może 
być wykonanie cięcia cesarskiego � naj-
lepiej po uprzednim stopniowym upusz-
czeniu płynów z przepełnionej macicy.

Pęknięcie ciężarnej macicy
Może powstać w wyniku urazów 

lub wtórnie przy skręcie macicy. Nie-
jednokrotnie notuje się brak apety-
tu, przyśpieszenie tętna lub oddechu. 
Konsekwencją pęknięcia może być wy-
padnięcie płodu do jamy otrzewnowej � 
a więc wtórna ciąża pozamaciczna.

Rozpoznanie schorzenia opiera się 
na badaniu rektalnym (wielkość macicy, 
obecność kończyn płodu tuż pod ręką 
badającego). W postępowaniu terapeu-
tycznym należy uwzględnić w pierwszym 
rzędzie metodę operacyjną.

Skręt ciężarnej macicy
Omawiana przypadłość polega na 

tym, że ciężarna macica obraca się 
w mniejszym lub większym stopniu do-
okoła długiej osi w prawą bądź lewą 
stronę. Skręty w trakcie dąży zdarzają 
się rzadziej niż podczas porodu i mają 
z reguły miejsce w ostatnich 3 miesią-
cach cielności. Schorzenie niejedno-
krotnie przebiega stosunkowo łagod-
nie, nie zagrażając życiu samicy (wtedy 
gdy szyjka macicy pozostaje zamknię-
ta). Sama ciąża jest jednak stracona 
� ze względu na zaciśnięcie naczyń 
krwionośnych i w konsekwencji śmierć 
płodu. Poważniejsze powikłania mają 
miejsce przy otwartej szyjce.

Podkreślić należy, że skręt w czasie 
ciąży, dając z reguły objawy gastryczne 
(pokarmowe), zwykle nie jest w ogóle 
rozpoznawany lub wykrywany za późno. 
Jeżeli jednak skręt jest wykryty � pożą-
dana jest szybka interwencja lekarska, 

która polega przede wszystkim na doko-
naniu retorsji, czyli odkręceniu macicy. 
Odbywa się to m.in. poprzez przetacza-
nie (rolowanie) krowy. Metody rozpo-
znawania skrętu w trakcie dąży opierają 
się głównie na badaniu rektalnym.

MumiÞ kacja płodu
MumiÞ kacja (zeschlenie) płodu ma 

miejsce wówczas, gdy płód obumiera 
w macicy bez dostępu powietrza oraz 
zanieczyszczenia bakteryjnego, a szyjka 
jest ściśle zamknięta przy jednoczesnej, 
stałej obecności ciałka żółtego ciążowe-
go na jednym z jajników. Przy zamknię-
tej szyjce dochodzi do wchłaniania 
wód płodowych i płynów ustrojowych, 
w konsekwencji czego w macicy pozo-
staje szkielet kostny powleczony skórą.

Do mumiÞ kacji dochodzi między 
3 a 8 miesiącem ciąży, przy czym nie-
jednokrotnie ma to związek ze skrętem 
ciężarnej macicy. W wyniku mumiÞ ka-
cji (a więc i obecności ciałka żółtego na 
jednym z jajników) poród nie pojawia 
się w oczekiwanym terminie, co skłania 
właściciela do wezwania lekarza. Roz-
poznanie stawiane jest na podstawie 
badania rektalnego (wyczucie twardego 
płodu przy braku obecności błon i wód 
płodowych).

Przy mumiÞ kacji płodu stosuje się 
zwykle terapię hormonalną (preparaty 
prostaglandynowe). W niektórych przy-
padkach wskazana jest interwencja chi-
rurgiczna. Rokowanie co do przyszłej 
płodności jest raczej korzystne i istnie-
je niemała szansa na ponowne zajście 
w ciążę w przeciągu 1�3 miesięcy.

dr Grzegorz Dejneka
prof. dr hab. Jan Twardoń

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt 
Gospodarskich,

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Chiny zwiększają import pszenicy 
Zbiory pszenicy w Chinach ucierpiały na skutek przymrozków i opadów desz-

czu bardziej niż szacowano wcześniej. W północnych prowincjach około 20 mln 
ton ziarna nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Stanowi to 16% zbiorów. W nie-
których regionach straty sięgają nawet 40%. Konieczny będzie w związku z tym 
import pszenicy. Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa, chiński import 
pszenicy wzrośnie z 3,2 mln ton do 8,5 mln ton w 2013/2014 r. Inni analitycy oce-
niają go na ponad 10 mln ton. Oznaczałoby to, że Chiny staną się największym 
światowym importerem pszenicy i wyprzedzą Egipt, którego import pszenicy osią-
gnie 9 mln ton. (CBR)

Dok. ze str. 29
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Marka Kubota zabrała kluczowych klientów do swojego niemieckiego od-
działu, by pokazać, jak wyglądają pomarańczowe maszyny, gdy przypływają 
z Japonii, oraz jak przebiega ich przygotowanie do sprzedaży w Europie. Ze 
szczególną uwagą przyjrzeli się procesowi wnikliwej kontroli jakości, a także 
obejrzeli obszerny magazyn części zamiennych z 400 000 artykułów w bieżą-
cej dostępności.  

Tylko Made in Japan?
Głównym celem wizyty było pokazanie, jak wygląda Þ nalne przygotowanie 

japońskiego traktora do sprzedaży oraz jak skrupulatnie przeprowadzana 
jest kontrola jakości przed wypuszczeniem maszyny do dilera. Organizatorzy 
chcieli pokazać wysoką jakość każdego elementu oraz dbałość o szczegóły 
na każdym etapie procesu: od przyjęcia maszyny przypływającej z Japonii 
po wysyłkę gotowego traktora do odbiorcy. W czasie zwiedzania magazynu 
części zamiennych goście losowo zdejmowali artykuły z półek i sprawdzali 
ich pochodzenie. Na każdym pojawił się napis Made in Japan. To rozwiało 
wszelkie wątpliwości odnośnie oryginalności i pochodzenia pomarańczo-
wych maszyn. Nie tylko to zrobiło wrażenia na zwiedzających. Goście byli 
pod wrażeniem bogatego zaopatrzenia Þ rmy Kubota Deutschland w części 
zamienne oraz wielkości samego magazynu � mówi z zadowoleniem pan An-
drzej Sosiński, specjalista ds. marketingu w Kubota Deutschland.

Wizyta dla VIP-ów
Uczestnicy wyjazdu do Frankfurtu są dla marki Kubota osobami szczegól-

nymi, obecnymi lub przyszłymi klientami, wytypowanymi przez jej dilerów. 
Posiadają jedną maszynę, a często dwie i więcej maszyn Kubota. W swoim 
otoczeniu cieszą się sympatią i szacunkiem, a sąsiedzi i znajomi liczą się z ich 
opinią. Niemal każda z 42 zaproszonych osób reprezentuje inny region Pol-
ski � od północy po południe kraju.

 
Ambitne plany na przyszłość 

W 2012 roku marka zdecydowała się otworzyć odział fabryczny także 
w Polsce. Do roku 2018 japoński koncern planuje zwiększyć sprzedaż ciągni-
ków o mocy powyżej 60 KM do 10 000 sztuk (obecny poziom sprzedaży wy-
nosi 3500 sztuk). W ciągu najbliższych 2�3 lat planowane jest wprowadzenie 
modeli o mocach 150�200 KM z bezstopniową skrzynią biegów. 

Afrykański pomór świń � groźna choroba
Na Białorusi, zaledwie 170 km od granicy z Polską zareje-

strowano zachorowania zwierząt na afrykański pomór świń. 
Pomimo egzotycznie brzmiącej nazwy choroba bynajmniej 

nie dotyczy wyłącznie Afryki. Eksperci z państw członkowskich 
UE zgromadzonych w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia 
i Dobrostanu Zwierząt zatwierdzili program dla Estonii, Ło-
twy, Litwy i Polski mający na celu zapobieganie afrykańskiemu 
pomorowi świń. WspółÞ nansowany przez UE program ma bu-
dżet w wysokości 2,5 miliona euro. Program koncentruje się 
na istotnych środkach zapobiegawczych, które obejmują: czysz-
czenie i dezynfekcję pojazdów, nadzór i badania laboratoryjne, 
kampanie uświadamiające, a nawet korzystanie ze środków 
odstraszających dziki oraz prewencyjny wczesny ubój trzody 
chlewnej w zagrożonych gospodarstwach przydomowych. Pol-
scy rolnicy oraz przemysł mięsny zdają sobie sprawę, że konse-
kwencje wykrycia nawet jednego ogniska afrykańskiego pomo-
ru świń będą katastrofalne. Nowe ogniska tej choroby w Rosji 

i na Białorusi stanowią zagrożenie dla gospodarstw hodujących 
trzodę w UE. APŚ może dostać się na teren Wspólnoty poprzez 
nielegalne wprowadzenie na rynek produktów wieprzowych za 
pośrednictwem skażonych pojazdów do przewozu zwierząt lub 
migrację zakażonego dzika. Ta choroba zakaźna jest zwykle 
śmiertelna i nie istnieje żadna szczepionka zwalczająca wiru-
sa. Masowe uboje zarażonych stad z pewnością wpłynęłyby na 
dalsze pogłębienie i tak rekordowo niskiego pogłowia trzody 
chlewnej. Zakłady mięsne musiałyby się liczyć z trwającym od 
roku do trzech lat zakazem eksportu mięsa oraz żywych świń. 
Straty sięgałyby setek milionów złotych. W tej sytuacji coraz 
bardziej aktualne staje się pytanie, czy rolnicy wiedzą, jak roz-
poznać czy w ich chlewniach już jest wirus? Jego rozprzestrze-
nienie się na teren UE może spowodować poważne straty dla 
sektora trzody chlewnej oraz zaburzy funkcjonowanie zarówno 
rynku wewnętrznego, jak i eksportu żywych świń i produktów 
wieprzowych. 

Japońska marka w  Polsce
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Konieczne jest podjęcie na szczeblu 
rządu poważnej dyskusji nad sytu-

acją w krajowej branży trzody. W przy-
padku braku pozytywnych działań bę-
dzie następować dalsza degradacja tego 
sektora, a zagrożenie brakiem krajowej 
wieprzowiny będzie realne.

Kukurydza jest rośliną o wszechstron-
nym paszowym wykorzystaniu. Upra-
wiana w technologii ziarnowej może 
być użytkowana jak typowe zboże, na-
tomiast uprawiana na kiszonkę z całych 
roślin może być doskonałym źródłem 
pasz objętościowych dla przeżuwaczy. 
Omłócone i wysuszone ziarno jest pa-
szą o największej koncentracji energii 
paszowej, stąd jest ono niezbędne w ży-
wieniu drobiu oraz do produkcji pasz 
treściwych. Wykorzystane może być też 
we wszystkich systemach żywienia jako 
pasza uzupełniająca. Konkurencyjność 
kukurydzy jako paszy w porównaniu do 
innych zbóż wiąże się z jej wysokim plo-
nowaniem oraz większą wartością ener-
getyczną plonu. Średnie plony ziarna 
kukurydzy są zwykle o ok. dwadzieścia 
kwintali wyższe niż plony pszenicy czy 

jęczmienia. Dlatego też, przy ograni-
czonym zasobie ziemi daje ona znacznie 
większe możliwości produkcji paszy, 
a tym samym szansę rozwoju produkcji 
zwierzęcej.

Mankamentem produkcji kukurydzy 
ziarnowej są wysokie koszty suszenia. 
W Polsce stanowią one 25�35 procent 
ogólnych kosztów produkcji ziarna ku-
kurydzy. Przy niekorzystnym układzie 
(wysoka wilgotność, niski plon, wysoka 
cena za 1t/V% w suszarni) przekroczyć 
mogą one nawet 50% nakładów. Jeśli 
ziarno ma zostać wykorzystane we wła-
snym gospodarstwie, nakłady na su-
szenie niepotrzebnie obciążają koszty 
paszy. Znacznie taniej jest ziarno zaki-

sić i spożytkować w systemie mokrego 
żywienia. Przechowywane w postaci 
wilgotnej ziarno kukurydzy zachowu-
je wszystkie swoje wartości odżywcze 
(wartość energetyczna, białkowa, wi-
taminy, związki mineralne, karoten), 
a często jej wartość jest nawet wyższa 
niż w stanie suchym. Większa kwaso-
wość paszy ma dobroczynny wpływ na 
przewód pokarmowy zwierząt. Sto-
sowanie wilgotnych pasz znacząco 
ogranicza też zapylenie, polepszając 
dobrostan zwierząt i warunki pracy 
w chlewni. Najważniejsze są jednak zy-
ski ekonomiczne. Według francuskich 
obliczeń przechowywanie kukurydzy 
w postaci wilgotnej pozwala zmniej-
szyć koszt wytworzenia 1 tony paszy 
dla trzody chlewnej o ok. 10 euro, co 
w ostatecznym rachunku zmniejsza 
koszty żywienia trzody o 6%. Można 
z dużym prawdopodobieństwem przy-
jąć, że w warunkach polskich oszczęd-
ności mogą być nawet dwukrotnie 

Plony i wydajność żywieniowa ważniejszych roślin paszowych dla trzody chlewnej

Rodzaj paszy Wilgotność 
w %

Plony w 
warunkach 
produkcyj-
nych dt/ha

Wartość plo-
nu MJ/kg

Plon energii 
MJ/ha

Liczba 
tuczników 
wyżywio-

nych z 1 ha*
Burak pastewny 86 700 1,7 119 000 34
Ziemniak 78 250 2,6 65 000 19
Kukurydza wilgotna 30 100 11 110 000 31
Kukurydza CCM-I 35 110 10 110 000 31
Kukurydza CCM-II 40 115 9 103 500 30
Kukurydza CCM-III 50 150 6,5 97 500 28
Kukurydza ziarno 12 80 14 112 000 32
Pszenica � ziarno 12 60 13,8 82 800 24
Pszenica oz. � ziarno 12 60 13,8 82 800 24
Jęczmień jary � ziarno 12 45 12,7 57 150 16

* 3500 MJ na opas 1 sztuki

Kukurydza, jęczmień... � żywienie trzody

Można wskazać kilka problemów, które trapią krajowy sektor 
produkcji trzody. Z pewnością jest to ogromne rozdrobnienie 
i dekapitalizacja gospodarstw. Dużym problemem jest także mała 
efektywność produkcji, a wynika ona w dużej mierze właśnie 
z rozdrobnienia i słabej zdolności inwestycyjnej gospodarstw. 
Praktycznie nie funkcjonują programy wsparcia inwestycyjnego 
produkcji świń. Przez lata podejmowano różne akcje utrudniania 
produkcji w dużych fermach, a tymczasem tam właśnie jest uzy-
skiwana największa efektywność produkcji.
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Utrzymanie należytej czystości w gospodarstwie rolnym i hodowli zwierząt wy-
maga zastosowania odpowiednich urządzeń czyszczących, które jednocześnie za-
pewnią czystość oraz dezynfekcję maszyn i urządzeń, a także pomieszczeń gospo-
darskich i produkcyjnych. W rolnictwie nie ma 
lepszej i bardziej niezawodnej technologii mycia 
niż czyszczenie wysokociśnieniowe. W zależno-
ści od rodzaju zabrudzeń, należy wybrać model, 
który najlepiej będzie odpowiadał naszym po-
trzebom. Z uwagi na duży stopień zróżnicowa-
nia potrzeb klienta, Þ rma Kärcher oferuje wiele 
urządzeń z lub bez podgrzewania wody w kilku 
różnych klasach wydajności.

Modele urządzeń wysokociśnieniowych bez 
podgrzewania wody (HD) w klasie kompakt 
do mniejszych prac czyszczących o niewielkim stopniu zabrudzenia: HD 5/15 C 
oraz HD 6/15 C Plus to urządzenia oferowane w promocji od 14.10.2013 r. do 
31.12.2013 r. w nowej atrakcyjnej cenie. Natomiast do usuwania uporczywych za-
brudzeń i długotrwałych, ciężkich prac, Kärcher poleca urządzenie bez podgrze-
wania wody HD 7/18-4 M Plus w zestawie z 10 l środka RM 81 ASF do usuwania 
zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i mineralnych, 10 l środka RM 25 ASF do my-
cia pomieszczeń sanitarnych i usuwania osadów z wapnia, rdzy, kamienia piwnego, 
mlekowego tłuszczu i białka, 10 l środka RM 31 ASF do skutecznego usuwania 
najsilniejszych zabrudzeń we wszystkich zakresach temperatur oraz HD 10/25-4S 
Plus w zestawie promocyjnym z lancą, szybkozłączem oraz 2 wkrętkami do węży. 
Mocny 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą oraz trójtłokowe pom-
py z mosiężnymi głowicami gwarantują długą żywotność urządzenia.

Promocją objęte są także urządzenia z podgrzewaniem wody (HDS) w dwóch 
różnych klasach: HDS 6/14 C, HDS 8/18-4M (w promocji z dodatkowym wężem, 
szybkozłączem oraz 6 l środka czyszczącego RM 110 ASF, zapobiegającego osa-
dzaniu się kamienia w wężownicach grzewczych i pompach oraz korozji), które 
pozwalają na czyszczenie średniej i dużej wielkości maszyn rolniczych. Badania 
wykazują, że urządzenia pracujące w rolnictwie gorącą wodą są efektywniejsze niż 
urządzenia bez podgrzewania wody. Gorąca woda redukuje bowiem całkowitą ilość 
drobnoustrojów i bakterii zdecydowanie szybciej i skuteczniej. Podniesienie tem-
peratury wody o każde 10°C powoduje dwukrotny wzrost efektywności czyszczenia. 
Urządzenia z podgrzewaniem wody charakteryzują się licznymi udogodnieniami 
dla obsługującego: system Easy Press wpływa na zmniejszenie siły nacisku na spust 
pistoletu wysokociśnieniowego, dzięki czemu osoba obsługująca urządzenie nie 
męczy się i może pracować komfortowo, Servo Control, pierścień umożliwiający 
regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie, czujniki temperatury spalin, 
które wyłączają urządzenie przy temperaturze przekraczającej 300°C, zapewnia-
jąc użytkownikowi bezpieczeństwo, system tłumienia drgań SDS, który redukuje 
pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża 
żywotność wszystkich elementów pompy. 

większe, ponieważ koszty suszenia są 
u nas większe.

Zbierając kukurydzę ziarnową dla 
świń, zamiast czystego ziarna lepiej zbie-
rać ziarno razem z częścią rdzeni, uzysku-
jąc mieszaninę, w której zawartość włók-
na wynosi około 6%, czyli corn-cob-mix. 
CCM jest dużo bardziej przydatna do 
żywienia trzody chlewnej niż czyste ziar-
no. Podobną paszę uzyskać można także 
z kolb oczyszczonych z liści (CCM-II). 
Wartość ich jest nieco niższa, ale w prze-
liczeniu na porównywalną wilgotność 
odpowiada ziarnu jęczmienia, wydajno-
ścią z hektara zaś wyraźnie przewyższa to 
zboże. Kolby kukurydzy zbierane razem 
z liśćmi okrywowymi (CCM-III) stano-
wią natomiast doskonałą paszę treściwą 
dla loch oraz wysokoprodukcyjnego by-
dła. Sieczka z kolb jest także dobrą paszą 
dla tuczników, ale traktowana powinna 
być raczej jako dodatek, a nie podstawa 
żywienia. Wartością paszową przypomi-
na owies (w przeliczeniu na taką samą 
wilgotność).

Jak przekonują dane z tabeli, kuku-
rydzę pod względem wydajności jed-
nostek energetycznych z hektara prze-
wyższyć mogą tylko buraki pastewne 
(typu poli-past), ale z wielu względów 
zainteresowanie rolników ich uprawą 
jest coraz mniejsze. Przy dobrym plono-
waniu jeden hektar kukurydzy pozwala 
wyżywić ponad 30 tuczników, podczas 
gdy wykorzystanie ziarna z 1 ha pszeni-
cy czy pszenżyta daje szansę na opas 24 
tuczników, jęczmienia zaś poniżej dwu-
dziestu.

W praktyce zbierając na CCM, zmniej-
sza się ryzyko związane ze złym dojrze-
waniem kolb. Przy wilgotności ziarna 
powyżej 40% nie można młócić, nato-
miast zbiór całych kolb przebiega bez 
większych strat. Zbiór jest więc mniej 
uzależniony od warunków pogodowych 
panujących w okresie jesieni i jest o 7 do 
10 dni wcześniejszy od zbioru na ziar-
no. Dzięki temu uprawa kukurydzy na 
CCM jest szczególnie wskazana na tere-
nach północnych.

W żywieniu tuczników CCM może 
nawet całkowicie zastąpić ziarno zbóż 
w dawce pokarmowej, jednak za opty-
malny uważa się 50�60% jego udział. 
Brakujące białko, składniki mineralne 
i witaminy należy uzupełnić koncentra-
tem białkowym i premiksem.

prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Katedra Agronomii � Zakład Roślin 

Rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Czyste gospodarstwo 
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No, już! Ostatnie błogosławień-
stwo i młoda para wstała z klęczek. 

Agnieszka rozpromieniona, Andrzej, 
choć usiłujący zachować powagę, roze-
śmiany. Ludzie zebrani w kościele cieszyli 
się, że młodzi się cieszą. Że są szczęśliwi.

� Zupełnie jak my kiedyś � trąciła 
męża w łokieć Karolina, a ponieważ nie 
zareagował, dodała: � No co ty, Kazik, 
nie cieszysz się?!...

*      *       *
Ile to lat? � zamyślił się. Agnieszka ma 

24, to będzie 25. Ćwierć wieku!
Ćwierć wieku temu, tak samo jak jego 

zięć dzisiaj, niemal biegł od ołtarza ku 
drzwiom. Ktoś je otworzył i przed nimi 
zalśniło sierpniowe niebo. Czysty błę-
kit! Jak oczy Karoliny. W połowie ko-
ścioła byli, gdy, nie zważając na powagę 
miejsca, zaczął się śmiać, a Karolina mu 
zawtórowała. I już nie szli, tylko pobie-
gli ku tym drzwiom, ku temu niebu, ku 
szczęściu.

*     *     *
� Idziemy! � Karolina ponownie trąci-

ła go w łokieć. � No, Kazik, ruszże się. 
Co ty taki skwaszony?! Córkę za mąż wy-
dajesz, taka piękna panna młoda i nic się 
nie cieszysz.

Pociągnęła go za rękę, młodzi już byli 
na zewnątrz, stanęli obok.

*    *      *
25 lat temu też tak tutaj stali. Tylko, 

że to przed nimi ludzie się tłoczyli, każ-
dy chciał złożyć nowożeńcom życzenia. 
Kazik nie pamięta, czego mu życzyli. 
Pewnie szczęścia, bo tego się młodym ży-
czy, ale on już więcej szczęścia wtedy nie 
potrzebował. Miał Karolinę. Ukochaną, 
jedyną, piękną�

Zamieszkali z jego rodzicami. Dom 
był duży, nie warto było nowego budo-
wać. Roboty też było dużo. Ojciec coraz 
bardziej słabował więc całe gospodarstwo 
spadło na barki Kazika. Matka pomagała, 
ile mogła. Karolina wychowywała dzieci. 
Agnieszka, Przemek, Maciek. Ostatnia 
urodziła się Bożenka. Po długiej przerwie, 
Agnieszka już miała wtedy 15 lat i nosem 
kręciła na matczyną ciążę. Karolina też 
nie była zachwycona. Tylko chłopcy i Ka-
zik cieszyli się. Karolina nic nie miała przy 
niej do roboty, nawet jej nie karmiła. Wte-
dy już ojciec Kazika odszedł i naprawdę 
wszystko było na jego barkach, szczęście, 
że Przemek i Maciek wyrośli silni i byli 
chętni do pomocy, bo roboty był huk. 
A pieniędzy z tej roboty niespecjalnie. 

Takie czasy. Jakoś wytrzymamy i przetrzy-
mamy � myślał Kazik, gdy wieczorem sia-
dał na ławeczce pod płotem i zaciągał się 
papierosem. Czasami miał nawet piwo, 
ale nie codziennie, bo za te pieniądze, co 
kosztowało, były dwa zeszyty dla dzieci.

Z ich okolicy dużo kobiet wyjeżdżało 
do Belgii. Sprzątały tam i dostawały za to 
pieniądze większe niż z gospodarki wy-
chodziło. Któregoś dnia Karolina przy-
siadła obok niego na ławeczce.

� Nie masz dzisiaj piwa? � nie tyle 
zapytała, co stwierdziła. � Nie mogę pa-
trzeć, jak tak tyrasz i wszystkiego sobie 
skąpisz. Jadę do Belgii. Pojutrze. Już je-
stem umówiona z przewoźnikiem, zabie-
rze mnie przed szóstą. Trochę zarobię, 
to odetchniesz. Wszyscy odetchniemy. 
Może zainwestujemy w jakiś warsztat 
albo co.

Kazik zesztywniał.
� Jak to? Zostawisz mnie?!
� Zgłupiałeś! Nie zostawiam cię tylko 

jadę zarobić.
� A Bożenka?
� Co Bożenka? I tak mama się nią zaj-

muje. Nie jestem jej potrzebna.
� Ale mnie jesteś potrzebna�
� Oj, Kazik, Kazik! Tyle lat po ślubie, 

a tobie tylko Þ gle w głowie. Opanuj się!...
� Ale ja cię kocham.
� No i co z tego? Ja też cię kocham, 

ale żyć jakoś trzeba. Inni też się 
rozstają i nikt nie robi z tego 
dramatu.

� Skąd wiesz?
� Co skąd wiem?
� Czy to nie dramat?
� Oj, Kazik, na stare lata dramato-

pisarz się z ciebie jakiś zrobił. Nie pozna-
ję cię.

*     *      *
Ta śliczna dziewczyna to jego córka. 

Od teraz mężatka. Nawet nie zauważył, 
kiedy tak dorosła. Liceum zaczęła, co 
prawda, w sąsiednim miasteczku, ale po 
wyjeździe matki przeniosła się do Białe-
gostoku. Tam też skończyła studia, pod-
jęła pracę i poznała Andrzeja, do które-
go się teraz przytula. Tak wdzięcznie się 
przytula, z takim uczuciem... Zupełnie 
tak samo jak przed ćwierć wiekiem Karo-
lina do niego. Na tych samych schodach, 
przed tym samym kościołem.

� Kazik, co z tobą? Rusz się, ustawiamy 
się do zdjęcia. I zrób jakąś ludzką minę, 
bo wszystkich wystraszysz � zadyrygowa-
ła Karolina.

Piękna z niej kobieta � pomyślał. Taka 
elegancka, taka światowa. Zawsze była 
śliczna, ale teraz jest fantastycznie pięk-
na. To moja żona. Poczuł się dumny, wy-
prostował się.

*     *     *
Te ostatnie 10 lat dłużyło się Kazikowi 

okropnie. Gdyby nie praca, która zajmo-
wała mu większą część doby, chyba by 
zwariował. Z tęsknoty za Karoliną, z sa-
motności. No owszem, nie był przecież 
sam. Była w domu mama, była Bożenka. 
Przemek wyjechał na studia, niedługo 
zostanie lekarzem. Maciek też wyjechał, 
ale wróci. Studiuje rolnictwo, ma wiel-
kie plany zamienienia ich gospodarstwa 
w nowoczesną farmę. Właściwie to już 
dawno zaczął tę zamianę. Jak tylko do 
Unii wstąpili, mimo że smark jeszcze był 
wtedy, patrzył za dotacjami, sprawił, że 
mają super maszyny, produkcję wyproÞ -
lowaną� 

I dochód jest nareszcie godziwy. Nie ma 
potrzeby, żeby Karolina gdzieś w świecie 
obcym się wysługiwała. Owszem, 10 lat 
temu, pieniądze, które przysyłała, po-
zwoliły im przetrwać najtrudniejszy czas, 
dzieci do szkół wysłać. Cała rodzina jest 
jej wdzięczna i ma za co dziękować. Ale 
już dawno mogłaby wrócić. Gdy ostat-
nim razem przyjechała do domu, propo-
nował, żeby już została z nimi. Spojrzała 
wtedy na niego z politowaniem.

� I co bym tu miała robić? � zapytała.
� Byłabyś z nami. Bożenka potrzebu-

je matki. Bylibyśmy nareszcie znowu 
razem. Tak za Tobą, Karolino, tę-

sknię�
Wzruszyła ramionami i znowu 

pojechała.
*        *        *

Szli do samochodów. Zaraz cała ka-
walkada ruszy w stronę domu weselnego. 
Karolina wzięła go pod rękę. Jak dobrze, 
jak miło, jak ja ją kocham�

� Cześć, Karola � ktoś zawołał. To 
Mirka, jej koleżanka, jeszcze ze szkoły. � 
Świetnie wyglądasz. I masz fantastyczne 
buty.

� Podobają ci się?
� Rok życia bym za nie oddała.
� Nie musisz, przywiozę ci takie same 

z Belgii.
� Naprawdę?! Jesteś kochana!
Kochana, kochana, kochana� � dud-

niło mu w głowie. A więc znowu wyje-
dzie, a on znowu zostanie sam. I po co 
się, głupi, tak wtedy cieszył?!  

W tłumie mignęła mu roześmiana 
twarz zięcia�

Ewa Kłosiewicz

  Dwa śluby
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W grudniu na konta polskich rolników 
wpłynie 1,4 mld złotych w ramach 

dopłat bezpośrednich. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
czeka jeszcze na rozporządzenia, w któ-
rych zostaną określone stawki płatno-
ści. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, 
jeden gospodarz otrzyma maksymalnie 
prawie 1 tys. zł do jednego hektara. Jed-
nak część rolników może otrzymać kary, 
jeśli kontrole wykażą, że nieprawidłowo 
wypełnili wnioski. 

 � Stawka jednolitej płatności obsza-
rowej (JPO) wynosi ok. 830 złotych, 
natomiast uzupełniającej podstawowej 
wynosi ok. 139 złotych. Czyli łącznie 
rolnik będzie mógł otrzymać ok. 969 
złotych do hektara uprawy np. zbóż � 
mówi agencji informacyjnej Newseria 
Biznes Renata Mantur, dyrektor De-
partamentu Płatności Bezpośrednich 
Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. � Agencja jest przygoto-
wana do wypłaty płatności bezpośred-

nich od 1 grudnia. Planowana na dziś 
kwota do wypłaty to 1,4 mld zł.

ARiMR czeka jeszcze na rozporzą-
dzenia ministra rolnictwa w sprawie sta-
wek płatności. 

Do końca czerwca 2014 roku wypłaty 
powinny zostać zakończone i łącznie do 
polskich rolników ma traÞ ć ok. 3,5 mld 
euro, tj. 14,8 mld złotych. 

W poprzednich latach niektórzy rol-
nicy musieli zwrócić dopłaty z powodu 
problemów z tzw. ortofotomapami (są 
sporządzane na podstawie zdjęcia sateli-
tarnego lub lotniczego), które są częścią 
systemu identyÞ kacji działek rolnych. 
W oparciu o te dane agencja rozpatruje 
wnioski o przyznanie płatności. 

� Jeżeli rolnik otrzymuje załącznik 
graÞ czny wraz z wnioskiem spersona-
lizowanym [częściowo uzupełnionym 
o jego dane znane z poprzednich nabo-
rów wniosków � red.], jest zobowiązany 
zweryÞ kować te dane, które są zgodne 
ze stanem rzeczywistym występującym 

na gruncie � tłumaczy Renata Mantur. 
� Jeżeli stwierdzi, że obszar, który jest 
widoczny na ortofotomapie nie kwali-
Þ kuje się do płatności, powinien taką 
zmianę na tym załączniku graÞ cznym 
nanieść. 

Jeżeli gospodarz nie wprowadzi takiej 
zmiany, musi się liczyć z tym, że jego do-
płata zostanie pomniejszona lub będzie 
musiał zwrócić pieniądze. 

� Ortofotomapy są wymieniane co trzy 
lata. Zatem jeżeli w okresie jej obowią-
zywania na gruncie pojawią się budyn-
ki, albo zostanie ten grunt przeznaczony 
na inne cele niż rolnicze, gospodarz po-
winien takie zmiany nanieść na załącz-
niku graÞ cznym. Tym samym uniknie 
konsekwencji związanych  z ewentual-
nym pomniejszeniem płatności, które 
może być stwierdzone podczas kontroli 
na miejscu [czyli w gospodarstwie � 
red.] � doradza dyrektor. 

Dodaje, że takie przypadki zdarzają 
się coraz rzadziej. Należy jednak pilno-
wać, by dane przedstawiane we wnio-
skach były zawsze aktualne i zgodne ze 
stanem faktycznym w gospodarstwie.

Te najważniejsze dla rolników dotacje 
w tym roku przeliczane są po korzyst-
niejszym dla nich kursie niż w minio-
nym. Europejski Bank Centralny ogło-
sił, że wyniesie 4,2288 złotych za euro 
i jest wyższy o 3 proc. niż w ubiegłym 
roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro). 
Taki sam kurs obowiązuje we wszystkich 
państwach członkowskich, w których 
oÞ cjalną walutą nie jest euro.

Polscy rolnicy deklarują, że przezna-
czają to wsparcie na zakup nawozów 
i środków ochrony roślin, co ma re-
kompensować wzrost ich cen po przy-
stąpieniu Polski do UE. Ponad 14 mln 
hektarów gruntów rolnych jest objętych 
w kraju dopłatami bezpośrednimi.

Dopłaty do hektara 
już w grudniu

Produkcja oleju roślinnego na świecie 
Produkcja ośmiu najpopularniejszych olejów roślinnych na świecie może zwięk-

szyć się do 159,5 mln ton w roku gospodarczym 2013/2014 rozpoczynającym się 
1 października. Oznacza to wzrost o 3,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. 
Produkcja oleju palmowego zwiększy się o 4,4% i osiągnie 58,2 mln ton dzięki 
większej produkcji w Indonezji i Malezji. Produkcję oleju sojowego na świecie 
ocenia się w 2013/2014 r. na 44,03 mln ton (rok wcześniej � 42,27 mln ton). Jego 
produkcja zwiększy się głównie w USA, gdzie w poprzednim roku ograniczyła 
ją susza. Produkcja oleju słonecznikowego zwiększy się do 14,68 mln ton (w po-
przednim roku � 13,58 mln ton). Produkcja ośmiu najważniejszych śrut poekstrak-
cyjnych osiągnie 277,98 mln ton, czyli wzrośnie o 3,3%. Produkcja śruty sojowej 
wzrośnie o 4,2% i wyniesie 186,9 mln ton. (CBR)
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Bogumiłę Z. znaleziono za garażami. 
Leżała tam co najmniej 2 doby. Była 

akurat na zwolnieniu lekarskim, więc 
w pracy nikt się jej nieobecnością nie 
zainteresował. Ale mieszkała ze starszą 
siostrą Ireną. Ta powinna była się zanie-
pokoić�

*    *    *
� Nie mam pojęcia, co Boguśka robi, 

ani dokąd łazi. Nie ma jej, to i lepiej �  
odburknęła. Zostawili ją zatem w spo-
koju. Gdy jednak sąsiedzi zeznali, że od 
kiedy Irenę rzucił narzeczony, między 
siostrami powstał konß ikt, policja przyj-
rzała się jej dokładniej. Okazało się, 
że ten narzeczony rzucił ją dla siostry 
właśnie, co zresztą wszystkich dziwiło. 
Irena � piękna jak modelka, a Boguśka 
� myszowata i nijaka. Niebawem wyszło 
na jaw, że Irena odgrażała się, wiele 
osób słyszało, że Boguśkę zamorduje. 
Aresztowano ją. Do winy się nie przy-
znawała.

� Owszem, groziłam jej � powiedziała. 
� I cieszę się, że ktoś ją zabił, ale to nie 
byłam ja.

*     *     *
Z. byli zamożnymi rolnikami. Gdy 

urodziła się Irenka, śliczna jak obrazek, 
uznali, że do gospodarki jej szkoda, pa-
nią będzie miejską, a tutaj chłopak po-
trzebny. Ale zamiast chłopaka urodziła 
się druga córka. Nie dość, że z miejsca 
rozczarowała rodziców swoją płcią, to 
jeszcze tak matkę urządziła, że ta już 
więcej dzieci mieć nie mogła. Nic więc 
dziwnego, że Z. Boguśki nie kochali. 
Irenka to była księżniczka, ona � kop-
ciuch i popychle. 

Bardzo zmyślne popychle. W szkole 
same piątki, takiego ciasta, jakie mimo-
chodem robiła, nikt w rodzinie upiec nie 
potraÞ ł, a Þ ranki spod jej krochmalenia 
wychodziły jak z zagranicznego żurnala. 
Toteż, gdy okazało się, że księżniczka 
Irenka, której kupili mieszkanie w mie-
ście, żeby tam karierę robiła, nie daje 
sobie w domu rady, wysłano do niej Bo-
guśkę.

Wygodę z niej Irenka miała. Nie dość, 
że kopciuch wszystko w domu zrobił, to 
jeszcze pracę sobie znalazł i nie tylko 
utrzymywał ich wspólny dom, ale także 
pożyczał Irenie pieniądze �na wieczny 
nigdy�. I nie wtrącał się w życie towarzy-
skie Ireny, która cieszyła się względami 
wielu panów ze swej Þ rmy. Zresztą, to 
tylko dzięki tym względom trzymała się 

na posadzie, bo pracownik był z niej� 
No, ale kto by od takiej ślicznotki wy-
magał jakichś nadzwyczajności?! Wy-
starczy, że się uśmiechnie, że główkę 
wdzięcznie skłoni� 

Na jej wdzięki szczególnie nieodpor-
ny okazał się młody radca prawny, syn 
zamożnego właściciela kancelarii ad-
wokackiej, nabierający w Þ rmie prak-
tyki. Chciał się z nią żenić. Irenka była 
zachwycona. Nie dość, że przystojny, to 
jeszcze w tle ten tatuś z dochodową kan-
celarią� Wymarzona kariera zaczęła 
nabierać realnych kształtów.

Zakochany Mirek nie miał pojęcia, że 
Irenka mieszka z siostrą, bo Boguśka, 
naszykowawszy frykasów, znikała przed 
przyjściem amanta siostry. Wracała gru-
bo po północy, gdy jego już nie było. 
A on był zachwycony swoim złotowło-
sym bóstwem. Nie dość, że śliczna, to 
jeszcze takie pyszności przyrządza. Och, 
ożenić się jak najszybciej i mieć ją już na 
zawsze dla siebie!...

Gdy wyjawił swe plany rodzicom, 
matka, nic mu nie mówiąc, postanowiła 
złożyć niezapowiadaną wizytę jego wy-
brance i naocznie przekonać się o jej za-
letach. Zastała obie siostry. Irenka ma-
lowała paznokcie, Bogusia krzątała się 
w kuchni. Pani mecenasowa nie zaprzą-
tała sobie głowy złotowłosą lalą i wdała 
się w rozmowę z tą drugą. Która bardzo 
się jej spodobała. No owszem, niespe-
cjalnie urodziwa, ale ma dobrze głowie, 
bystra jest, dowcipna, na gospodarstwie 
domowym się zna�

Swoją opinię przedstawiła synowi. 
Mirek najpierw się żachnął, ale gdy 
wysłuchał kolejnych argumentów, 
przyznał, że trochę go ostatnio Irenka 
zmroziła, gdy odżegnała się od posia-
dania dzieci, bo za nic w świecie nie 
zepsuje sobie Þ gury. A Mirek dzieci 
chciał mieć.

Powolutku, powolutku, trochę pod 
wpływem matki, trochę z powodu fo-
chów Irenki, zaczął przecierać oczy. 
Pewnego dnia zagadnął Bogusię na uli-
cy. Później wpadł do Irenki w takim cza-
sie, gdy i Bogusia była w domu. Jeszcze 
później zaprosił Bogusię na kawę�

A później poprosił ją o rękę. Była za-
skoczona, poprosiła o dzień do namy-
słu, i zgodziła się. Obydwoje powiedzieli 
o swej decyzji Irence. Ta wpadła w szał. 
Krzyczała, rzucała szklankami, wygraża-
ła, że Bogusię zabije�

Mirek musiał na parę dni wyjechać. 
Gdy wrócił, Bogusia nie żyła, a Irena 
siedziała w areszcie pod zarzutem mor-
derstwa.

*     *     *
Sprawa wydawała się prosta. To Irena 

zabiła siostrę. Policję jednak dręczyło, 
dlaczego taka sprytna dziewczyna tak 
się bezmyślnie podłożyła�  

Przez pewien czas podejrzewali Mir-
ka. Tak łatwo uległ namowom matki, 
czy przypadkiem tylko nie udawał, że 
chce się żenić z Bogusią?! Irenie z ko-
lei złość na siostrę przeszła i zaczęła ją 
wychwalać. Że taka dobra była, taka 
dyskretna, bo gdy Mirek miał ją odwie-
dzić, na długie godziny bez słowa skar-
gi znikała. 

Gdzie znikała, tego Irena nie wiedzia-
ła, a policja długo nie mogła odkryć.  

*    *    *
Tymczasem tematem miasteczkowych 

plotek stał się rozwód państwa P. Wie-
sław P. nie chciał się na niego zgodzić, 
choć to on w swoim czasie dążył do roz-
wiązania małżeństwa. Owszem, wniosek 
do sądu złożyła pani P., ale to małżonek 
miał inną kobietę, z którą chciał się oże-
nić. Gdy ona do rozstania dojrzała, on 
staje okoniem, przed sądem deklaruje, 
że życia bez niej sobie nie wyobraża� 
No nie, że kobieta bywa zmienna, wia-
domo, ale żeby dorosły chłop był taki 
chwiejny�

A może � pomyślał pewien dociekliwy 
oÞ cer, to nie on jest chwiejny, tylko jed-
nak kobieta. I wcale nie ta ślubna�  

*     *     *
� Dlaczego zamordował pan Bogusła-

wę Z.? 
Wiesław P. nawet na moment się nie 

zawahał: � Bo w ostatniej chwili zmie-
niła zdanie. Powiedziała, że to za długo 
trwa, że ja nigdy się nie rozwiodę, że 
ona tak dłużej nie da rady, że lepszy 
wróbel w garści� No, że jednym sło-
wem wychodzi za mąż za tego gogusia. 
A ja już prawie przekonałem żonę. 
I co, na lodzie miałem zostać?! O nie, 
panienko, nie będziemy tak pogrywać. 
Wściekłem się, złapałem za szyję, za-
cząłem potrząsać� Dopiero po chwili 
się opamiętałem. Ale ona już nie żyła. 
Moja Bogusia. Wie pan, kochałem ją. 
Jak szaleniec kochałem. Myślałem, że 
ona mnie też�

Małgorzata Kot 

Kobieta zmienną jest 
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Co roku od początku marca do poło-
wy sierpnia w krajach Unii Europejskiej 
subsydiuje się prywatne magazynowa-
nie masła. Celem tego jest stabilizacja 
rynku w okresie, kiedy produkcja masła 
jest największa. W bieżącym roku w tym 
okresie do prywatnych magazynów traÞ -
ło 89391 ton masła. Najwięcej zmagazy-
nowano go w Holandii (27841 t). Kolej-
ne miejsca pod tym względem zajmują 
Niemcy (15953 t), Francja (15145 t), Ir-
landia (9646 t), Belgia (7589 t), Dania 
(5550 t), Hiszpania (2506 t), Wielka 
Brytania (2453 t), Szwecja (1476 t), 
Austria (736 t), Litwa (411 t) i Polska 
(84 t). W pozostałych krajach nie prze-
chowywano masła w prywatnych maga-
zynach. Wsparcie dla prywatnego maga-
zynowania w przypadku kosztów stałych 

wyniosło 14,88 euro/t, a w przypadku 
kosztów zmiennych 0,25 euro/t dzien-
nie. W 2012 r. w prywatnych magazy-
nach przechowywano 133 tys. ton ma-
sła, w 2011 r. � 106 tys. ton, a w 2010 r. 
� 83 tys. ton. Pod koniec sierpnia cena 
reprezentatywna masła w Unii Europej-
skiej wyniosła 410 euro za 100 kg, mleka 
odtłuszczonego w proszku � 324 euro 
za 100 kg, a mleka pełnego w proszku 
� 375 euro za 100 kg. W przypadku ma-
sła cena ta była o 41% wyższa niż w tym 
samym okresie poprzedniego roku, 
w przypadku mleka odtłuszczonego 
w proszku � o 30% wyższa, a w przypad-
ku mleka pełnego w proszku � o 38%. 
(CBR)

Unijne wieści

Podwyższenie 
wieku zwierząt 
testowanych na 
BSE w Niemczech
 Rutynowe testowanie na obecność 
BSE (gąbczaste zapalenie mózgu) 
ubijanych zdrowych zwierząt wprowa-
dzono w Unii Europejskiej w 2001 r. 
w celu opanowania epidemii tej cho-
roby. W miarę zmniejszania się liczby 
przypadków zachorowań podwyższano 
stopniowo wiek badanych zwierząt. Pod 
koniec ubiegłego roku zadecydowano, 
że badania te nie są już obowiązkowe 
(z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii) i kraje 
członkowskie mogą same o nich decy-
dować. Konieczne są jedynie badania 
zwierząt, co do których zdrowia są wąt-
pliwości. Ostatnio w Niemczech zadecy-
dowano, że badanie zdrowych zwierząt 
będzie kontynuowane, ale wiek badane-
go bydła zostanie zwiększony z 72 do 96 
miesięcy. (CBR)

Wydatki na Wspólną Politykę Rolną 
Wydatki na Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej w latach 2014�2020 

będą o 13% mniejsze niż w latach 2007�2013 i wyniosą 362,787 mld euro. Na Filar 
I przeznacza się 277,851 mld euro, a na Filar II � 84,936 mld euro. Po raz pierwszy 
fundusze na Wspólną Politykę Rolną zmniejszą się w wartościach nominalnych 
(spadek o 4,2%). (CBR)

Wydatki na Wspólną Politykę Rolną w latach 2014-2020 (w mln euro, ceny stałe z 2011 r.)

Rok Filar I Filar II Razem
2014 41 585 12 864 54 449
2015 40 989 12 613 53 602
2016 40 421 12 366 52 787
2017 39 837 12 124 51 961
2018 39 079 11 887 50 966
2019 38 335 11 654 49 989
2020 37 605 11 426 49 031

Łącznie 277 851 84 934 362 785

Monsanto wycofuje transgeniczne 
nasiona z Unii Europejskiej

Biotechnologiczna Þ rma Monsanto, której jedyną transgeniczną rośliną uprawia-
ną w Unii Europejskiej na cele spożywcze dla ludzi jest kukurydza MON810, za-
mierza inwestować w produkcję konwencjonalnych nasion. Firma wycofała złożoną 
wcześniej prośbę o zezwolenia na uprawę czterech innych odmian transgenicznej 
kukurydzy, między innymi odpornych na żerowanie gąsienic motyli oraz na herbicyd 
Roundup. Wkrótce zostaną też wycofane prośby o zezwolenie na uprawę kolejnych 
odmian kukurydzy oraz transgenicznych buraków i soi. Rywalizująca z Monsanto 
Þ rma BASF już w ubiegłym roku zrezygnowała z wprowadzania do uprawy w Unii 
Europejskiej transgenicznych roślin.  (CBR) 

Subsydiowane magazynowanie masła
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Długa zima i upalne lato przyspo-
rzyły problemów rolnikom. Jednak 
zdaniem ekspertów nie wszyscy mają 
powody do narzekań � poprawiła się 
sytuacja hodowców trzody chlewnej 
i producentów warzyw. W dobrej sytu-
acji są przede wszystkim właściciele 
dużych gospodarstw, którzy umieją 
wykorzystać efekt skali. Wiele też 
zależy od specjalizacji danego gospo-
darstwa. 

� Nie najgorzej ostatni sezon będą 
wspominać producenci mleka, szczegól-
nie jeżeli mówimy o ostatnich tygodniach, 
gdyż ceny mleka wzrastają � mówi agen-
cji informacyjnej Newseria Biznes prof. 
Andrzej Kowalski (na zdjęciu), dyrektor 
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej. � Zwiększa się 
także opłacalność produkcji warzyw, któ-
rych ceny w ostatnich latach były wyjąt-

kowo niskie. Teraz się to zmieniło, choć-
by z przyczyn pogodowych.

Na Rynku Hurtowym w podwarszaw-
skich Broniszach podstawowe warzywa 
podrożały w porównaniu z ubiegłym 
rokiem. Mniej płaci się tylko za pomi-
dory (ok. 20 proc.) i pory. Najbardziej 
zdrożały ziemniaki i cebula (2,5 razy), 
choć tu problemem jest fakt, że zbiory 
będą niższe � odpowiednio o 40 proc. 
i 5 proc.

W tym roku na niskie ceny skupu na-
rzekają producenci zbóż. Choć w ostat-
nich tygodniach odnotowano lekki 
wzrost cen, to i tak są znacząco niższe 
niż w ubiegłym roku. Żyto konsumpcyj-
ne w pierwszych tygodniach październi-
ka skupowano po 507 zł za tonę, czyli 
było 28 proc. tańsze. Kukurydza jest 
tańsza o 23 proc., a jęczmień paszowy 
o 17 proc. w porównaniu do sytuacji 
sprzed roku.

Dzięki niższym cenom zbóż, a co za 
tym idzie również pasz, zwiększa się 
opłacalność produkcji zwierzęcej, cieszy 
to szczególnie producentów wieprzowi-
ny i drobiu.

Zdaniem dyrektora IERiGŻ, ostatni 
sezon można określić jako przeciętny. 
Dotyczy to także owoców, pomimo że 
np. zbiory truskawek obniżyły się w sto-
sunku do ostatnich lat.

 � Ten sezon można określić jako bar-
dzo trudny produkcyjnie, z uwagi na 
bardzo długą zimę i późniejsze pertur-
bacje pogodowe. Jednocześnie dawał 
on w większości dziedzin poczucie pew-
nej stabilizacji ekonomicznej � twierdzi 
prof. Kowalski. � Niewyraźnie, ale jed-
nak poprawiają się nożyce cen. A więc 
ceny płacone w skupie rolnikom rosną 
nieco szybciej niż ceny płacone za środ-
ki produkcji. 

newseria.pl

Dobre ceny 
dla producentów warzyw 
i trzody chlewnej

Niepozorny, bury� Nic szcze-
gólnego. A jednak trudno 
sobie wyobrazić bez niego 
nasze życie.

Wywodzi się z Andów, 
gdzie roślinę tę zaczęto 
uprawiać ok. 8 tysięcy lat 
temu. Do Europy został przy-
wieziony po podboju państwa In-
ków przez Hiszpanów około roku 1570, 
skąd żeglarze rozprzestrzenili uprawę 
na cały świat, i w ciągu następnych stu-
leci zadomowił się w wielu kuchniach. 
Obecnie jest czwartą pod względem pro-
dukcji rośliną uprawną na świecie (po 
pszenicy, ryżu i kukurydzy). Dziś dieta 
przeciętnego mieszkańca Ziemi zawiera 
ok. 33 kilogramów ziemniaków rocznie. 
Jest to, rzecz jasna, średnia, bo lokal-
ne znaczenie ziemniaków jest znacznie 
zróżnicowane. Najwięcej spożywa się ich 
w Europie, gdzie stanowią jeden z pod-
stawowych składników codziennej diety. 
Tutaj też produkuje się ich najwięcej. Li-

cząc na głowę statystycznego 
mieszkańca, ponieważ 

w ciągu ostatnich kil-
ku dekad konsumpcja 
ziemniaków zwiększy-
ła się znacząco także 

w krajach dotąd niemal 
ich nie produkujących, 

szczególnie w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej i obecnie najwięk-
szymi producentami ziemniaków są� 
Chiny, które wraz z Indiami produkują 
niemal trzecią część ich światowych za-
sobów (ponad 130 mln ton rocznie). Pol-
ska, ze swoimi ośmioma mln ton zajmuje 
miejsce ósme. Wyprzedzają nas jeszcze 
Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone, 
Niemcy i� Bangladesz.

Ziemniaki � oczywiście, jadalne są po 
obróbce termicznej � wyłącznie bulwy. 
Zawierają białko (o jednym z najwyż-
szych wskaźników wartości biologicznej), 
węglowodany, dużo składników mineral-
nych (pomagają organizmowi utrzymać 

równowagę kwasowo-zasadową), wita-
miny z grupy B, dużo witaminy C (300 g 
ziemniaków pokrywa 40 proc. dziennego 
zapotrzebowania na nią), selen, kwas fo-
liowy. Są dostarczycielem cennego dla 
naszych organizmów błonnika. Ponie-
waż nie ma w nich ani odrobiny tłuszczu, 
warte są wykorzystania w dietach odchu-
dzających (rzecz jasna bez tzw. omasty) 
wbrew temu, co się dość powszechnie acz 
niesłusznie sądzi, że są tuczące. 

Jednym słowem � są cennym warzy-
wem. Nic dziwnego, że zrobiły taką karie-
rę, bo bardzo skutecznie chroniły (i chro-
nią) ludzkość przed głodem. W uznaniu 
swych zasług doczekały się� pomników. 
W Polsce znajdują się dwa: w Biesiekie-
rzu i w Poznaniu na Łęgach Dębińskich. 
Poza tym w słoweńskiej miejscowości 
�enčur, w chorwackiej miejscowości 
Ananova, w ścianie kościoła w austriac-
kiej miejscowości Prinzendorf, w Mu-
zeum Ziemniaka w Idaho (USA), a na 
grobowcu Fryderyka II w Poczdamie 
zawsze leży kilka kartoß i, na pamiątkę 
faktu, że je sprowadził do Prus.

(a)

Jego wysokość ZIEMNIAK
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Halloween is a holiday celebrated 
on the night of October 31. Typical 
festive Halloween game include 
trick or treating, carving pumpkins 
into jack-o�-lanterns, lighting 
bonÞ res, decorating, bobbing, 
visiting haunted attractions, 
attending costume parties, playing 
pranks, watching horror Þ lms and 
telling scary stories.
Trick-or-treating is a customary 
celebration for children on 
Halloween. In the United States, 
trick-or-treating is now one of 
the main traditions of Halloween. 
Children go in disguise from 
house to house asking for candy 
or sometimes money, with the 
question: Trick or Treat? Trick is 
a joke done on the home owners or 
their property if the owner didn�t 
give candy.

dl
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game � gry
costume � kostium
pumpkins � dynie
jack-o�-lanterns � 
latarnia
bonÞ res � ogniska
apple � jabłko
haunted � nawiedzony
pranks � Þ gle
stories � historie

celebration � 
uroczystość
traditions � tradycje
disguise � przebranie
candy � słodycze
trick or treat? � cukierek 
albo psikus?
joke � żart
owner � właściciel

Wybrane słownictwo:

Stylizacje na zimę
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Byłam z wizytą u Lusi. Lubię te wyprawy, bo 
kilka dni w wielkim mieście działa na mnie od-
świeżająco i� inspirująco. Nie mówiąc o tym, 
że odpoczywam przy okazji od codziennego 
kołowrotka, chociaż tak naprawdę, to odkąd 
dzieci nie ma w domu, ten kołowrotek bardzo 
zmalał. Oborą stary się zajmuje, a z reszty in-
wentarza ledwie parę kur nam zostało, to i nie 
robota.  

Rzecz jasna, ganiałyśmy po sklepach. Pew-
nego razu, zmęczone tym ganianiem, przysia-
dłyśmy na skwerku. Okazało się, że był to plac 
zabaw. Huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica� 
A w tym wszystkim mnóstwo dzieciaków. Ma-
łych. Małych? No owszem, wiekiem na pewno, 
ale� objętością? Ludzie kochani! Od dawna 
się takim kilkuletnim brzdącom nie przygląda-
łam z bliska i na tym skwerku przeżyłam praw-
dziwy szok. Jeden w drugiego same grubasy. 
Równo, dziewczynki czy chłopcy, bez różnicy. 
Pupy tłuste, nogi masywne, policzki pyzate� 
Owszem, ruchliwe to wszystko było i skoczne, 
tłuszczyk im nie przeszkadzał w ganianiu, ale 
co będzie za jakieś 5 lat, a co za 10?... Nie ma 
inaczej, z grubych dzieci wyrastają grubi dorośli, 
a co innego jest dźwigać 20 kilo sadła, a co in-
nego 50 czy jeszcze więcej. Ciężko im będzie.

Lusia zdziwiła się mojemu zdziwieniu. Prze-
cież już dość dawno twemu stwierdzono, że 
ponad połowa dzieci w jakimś tam wieku ma 
nadwagę, a część jest wręcz otyła. I że Polska 
należy do krajów przodujących pod względem 
przyrostu wagi najmłodszych obywateli. Fak-
tycznie, coś mi się o uszy obiło, ale co innego 
sucha statystyka, a co innego prawdziwy widok 
tych statystycznych jednostek. 

No owszem, ja też do najszczuplejszych nie 
należę i mam jakąś tam (nie powiem dokład-
nie, jaką) nadwagę. Nawet wiem, dlaczego. Po 
prostu za dużo jem. Ciągle sobie obiecuję, że 
będę jadła mniej, ale� nieustannie coś łasuję. 
Pewnie te dzieci mają to samo. Rodzice na-
uczyli je jeść dużo i one, biedne, nie potraÞ ą 
inaczej. I nie potraÞ ą się tego nauczyć, bo niby 
gdzie?

Lusia opowiedziała mi o swojej znajomej, 
bardzo grubej pani Teresce, która postanowiła 
w końcu schudnąć i zabrała się do rzeczy na-
ukowo, to znaczy zaczęła od wizyty u lekarza 
w celu gruntownego przebadania. Lekarz ten, 
obejrzawszy wszystkie wyniki analiz, powie-
dział, że sprawa jest prosta i że pani Tereska 
schudnie, jeśli� zacznie jeść. Ta zdziwiła się 
ogromnie. Ależ, panie doktorze, powiedziała, 
ja przecież jem. A na to lekarz: Nieprawda, 
pani Tereso, pani wcale nie je, pani żre. 
Nie wiem, co było dalej z panią Tereską. Wiem, 
co powinnam zrobić ja. Ale co będzie z tymi 
dziećmi?

Janka
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Jabłuszko, jabłuszko�
Jabłuszko, jabłuszko� W piosence było � pełne snu, my powiemy 

inaczej � pełne zdrowia.
Zaczął się sezon na jabłka. Stragany pełne są kolorowych kul  � 

czerwonych, żółtych, zielonkawych, prążkowanych, mniejszych, 
większych, pachnących� Ślicznych, pysznych i bardzo zdrowych. Na-
prawdę mamy szczęście, że tyle ich u nas. Bo trzymają nas z dala od 
lekarza. 

Chronią przed anemią, dolegliwościami oskrzeli, miażdżycą, nad-
ciśnieniem tętniczym, otyłością, schorzeniami wątroby, schorzeniami 
serca, uporczywymi bólami głowy. PotraÞ ą ochronić przed nowotwo-
rami, wzmacniają włosy, sprawiają, że nasza cera jest gładka, uodpar-
niają nas przed przeziębieniami� Jednym słowem � działają rewela-
cyjnie.

Pod jednym warunkiem: trzeba je jeść i to nie od czasu do czasu, 
ale codziennie. Na śniadanie, na obiad, na podwieczorek, na kola-
cję� W sumie co najmniej 2 duże jabłka dziennie. Dla zdrowia i dla 
urody.  

Wiele cierpiących nań młodych 
osób dochodzi w którymś mo-
mencie licznych bezskutecznych 
kuracji do wniosku, że jedyną 
alternatywą jest� pokochać go. 
Hm, ciężka sprawa. Fakt, w któ-
rymś momencie sam minie, ale 
do tej pory� A może warto spró-
bować jeszcze jednej kuracji, któ-
rą stosowały � z powodzeniem! � 
nasze prababki?!

Do ok. 2 dag pokruszonych 
drożdży wlej trochę letniego mle-
ka i wymieszaj aż powstanie pap-
ka. Te papkę należy położyć na 
oczyszczoną skórę twarzy i pozo-
stawić przez ok. 20 minut. A po-
tem zmyć twarz ciepłą wodą.

Jeśli trądzik umiejscowił się na 
plecach, zalej opakowanie droż-
dży wrzątkiem, dokładnie wy-
mieszaj i dodaj do wanny z ciepłą 
wodą. Trzeba zanurzyć się w niej 
na ok. 20 minut. Jeśli woda bę-
dzie stygnąć, trzeba dolać gorą-
cej.

Pokochać trądzik?
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Medycyna ludowa od zawsze uważała cebulę za lek prze-
ciwko niemal wszystkim chorobom. Do dzisiaj powszechnie 
traktuje się ją jako skuteczny środek przeciwbakteryjny i prze-
ciwzapalny, zarówno chroniący przed przeziębienia-
mi, jak i leczący je. Małym dzieciom podaje się np. 
proÞ laktycznie w okresie jesienno-zimowym syrop 
cebulowy. Okazuje się jednak, że cebula jest po-
nadto wspaniałym lekiem nasercowym.

Istnieją dwa rodzaje cholesterolu. Tzw. 
�zły� (LDL), który jest przyczyną wielu po-
ważnych chorób (przede wszystkim zatyka 
naczynia wieńcowe) oraz �dobry� (HLD), 
który wiąże ten cholesterol zły i ściąga go 
do wątroby, gdzie zostaje on zlikwidowa-
ny. Stan naszego zdrowia zależy od pozio-
mu obydwu cholesterolów. Jeśli poziom tego 
�dobrego� jest wysoki � wszystko w porządku, 
bo skutecznie zwalcza on cholesterol �zły�.  

Medycyna od lat szukała sposobów podwyższenia 
poziomu cholesterolu HLD. Ostatnie badania wykazały, że 
tak właśnie działa� cebula, którą w jednej z amerykańskich 
klinik podawano pacjentom po przebytym zawale serca. Oka-
zało się, że już po zjedzeniu pół surowej cebuli dziennie u ok. 
75 proc. pacjentów następowała korzystna zmiana propor-
cji � wzrastał poziom cholesterolu �dobrego�,  a obniżał się 
�złego�. A o to właśnie w leczeniu choroby wieńcowej chodzi. 

Przy tym stosowanie cebuli nie niesie ryzyka żadnych działań 
ubocznych, jakie mają leki powszechnie w takich przypadkach 
stosowane. 

Mimo wnikliwych badań laboratoryjnych nie udało się zde-
Þ niować tego składnika cebuli, który tak wła-

śnie działa, ale coś niecoś o właściwościach 
tej niezwykłej substancji zawartej w cebuli 

już wiadomo. Jej aktywność zanika pod 
wpływem ogrzewania (cebula powin-
na być zatem spożywana na surowo), 
a najwięcej znajduje się jej w cebulach 
o ostrym smaku.

W dalszych badaniach nad cebulą 
okazało się, że pomaga ona obniżać ci-
śnienie tętnicze krwi i pobudza organizm 

do rozpuszczania zakrzepów. A ponieważ 
tłuste jedzenie powoduje większą lepkość 

krwi, co sprzyja zakrzepom, to plasterek ce-
buli (zawsze surowej!) dołożony do hamburge-

ra jest nie tylko kwestią smaku, ale i zdrowia.
Na koniec zaś ciekawostka. We Francji było niegdyś bar-

dzo popularne karmienie cebulą koni, u których pojawiły się 
zmiany zakrzepowe w kończynach � i było to działanie bardzo 
skuteczne. Interesujące, że ludzi cierpiących (i umierających) 
z powodu schorzeń układu krążenia, nikt wówczas cebulą nie 
częstował. No cóż � lepiej późno, niż wcale!

Cebula – na serce

W niektórych domach używa się naparu 
z szałwii do płukania ust lub gardła w przy-
padku stanów zapalnych. Zresztą, coraz 
rzadziej, bo w każdej aptece można dostać 
mnóstwo innych, służących temu specyÞ -
ków, które działają szybciej. Mimo mody 
na herbatki ziołowe, szałwiowa (chociaż 
można dostać taką herbatkę w torebkach) 
jakoś się tej modzie opiera. Bardzo rzadko 
zaś szałwia (świeża bądź suszona) jest uży-
wana w kuchni jako przyprawa. A szkoda! 
Ziele to, o specyÞ cznym gorzkawym sma-
ku, znakomicie bowiem ułatwia trawienie, 
skutecznie usuwa z organizmu toksyny, 
a także obniża poziom cukru we krwi. 
Zwłaszcza to ostatnie jest bardzo ważne, 
bo cukrzyca atakuje coraz więcej coraz 
młodszych ludzi. Warto więc zacząć doce-
niać szałwię.    

Niedoceniana 
szałwia
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Kochając jednocześnie dwie osoby, 
wybierz tę drugą, bo jeśli naprawdę 
kochałbyś pierwszą, nie zakochałbyś 
się w drugiej.

JOHNNY DEPP

Dla chcące go nie  ma nic trudnego. 
ERAZM Z ROTTERDAMU

Łat wo się ska leczyć każdym z nas, 
jak ka wałkiem stłuczo nego szkła.  

MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA 

Sta raj się doj rzeć pro myk światła 
tam, gdzie in ni widzą tyl ko ciem-
ności. 

PODRĘCZNIK WOJOWNIKA ŚWIATŁA 
� PAULO COELHO 

M Ą  D R O Ś  C I    I    CYTATY

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, upo-
rządkowane od 1 do 29, utworzą rozwiązanie, które prosimy 
przesłać do 31 XII 2013 r., pocztą elektroniczną: redakcja@
zagrodanowa.pl lub tradycyjną pod adresem: ZAGRODA 
Nowa Magazyn Polski, ul. Krakowskie Przedmieście 79, 
lok. 306, 00-079 Warszawa. Hasło z poprzedniej krzyżówki: 
Kogut pieje, pogoda się chwieje. Nagrodę książkową i roczną 
prenumeratę naszego pisma otrzymuje Bożena Misiak z Dą-
browy Chełmińskiej. Gratulujemy!

POZIOMO: 1) tekturowe opakowanie, 9) uprzykrza życie pe-
tentom, 10) syn lub córka, 11) wielka i silna, 13) współpracuje 
z głównym wytwórcą, 15) litera przed sigmą, 17) polna z kole-
inami, 19) okręg, prowincja, 20) miniprzystań, 23) potocznie: 

rozróba, awantura, 24) graniczy z Rosją, 26) surowiec na fryt-
ki, 30) gore na złodzieju, 31) oddzielane od ziarna, 32) żoł-
nierz AK, 34) sączek, 35) wynik dzielenia, 36) spłacana z od-
setkami, 37) formularz z pytaniami
PIONOWO: 1) lecznicze i kosmetyczne pielęgnowanie stóp, 
2) monstrum, 3) kablowe lub telewizyjne, 4) budynek dla by-
dła, 5) ktoś zaufany, 6) truchtem pod górę, 7) żółwie, węże 
i krokodyle, 8) młody las, 12) berbeć, szkrab, 14) państwo 
w Afryce ze stolicą w Kigali, 16) ścierny do polerowania, 
17) łobuz, nicpoń, 18) biały kruk, 21) cięta lub postrzałowa, 
22) gatunek wierzby, 24) pan na zagrodzie, 25) polski w szko-
le, 27) zawodnik z ligi NBA, 28) połączenie blach, 29) mały 
pojazd na płozach, 30) jest przebiegły i chytry, 33) miasto pol-
skiej piosenki.
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