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Czy polscy i inni 
unijni rolnicy będą 
na „sprzedaż”? Tajne 
negocjacje pomiędzy 
UE a USA w sprawie 
TTIP nie pozostawia-
ją złudzeń. Piszemy 
o tym szeroko w naj-
nowszym wydaniu 
„top agroszef Pre-
mium”. Patrz str. 7.
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Technika
Kombajny zbożowe

Podczas zbioru rzepaku nie 
wystarczy tylko patrzeć, co 
wylatuje ze zbiornika na przy-
czepę, ale trzeba znaleźć źró-
dło i przyczynę strat nasion, 
a jest ich sporo. Wiele z nich 
można usunąć bez wielkich 
nakładów. Istotne jest korzy-
stanie ze stołu do rzepaku 
i zamontowanie kos bocznych.

Prawo

Transport wodny

Zamiast wozić przez cały kraj zboża czy rzepak ciężarówkami, można 
by – wzorem wielu krajów zachodnich – spławiać je drogą wodną. Pomysł 
nie jest oczywiście nowy, ale za sprawą rządowego programu żegluga śród-
lądowa ma szanse na rozwój.

Dyżur prawnika  
adwokat Mikołaj Pomin:
tel. 61 869 06 23
❚ 12 lipca 9°° – 13°°
❚ 19 lipca 9°° – 13°°
❚ 26 lipca 9°° – 13°°

Uprawa
Piętno suszy

Chociaż nie we wszystkich rejonach kraju skutki suszy są tak tragiczne, 
jak ubiegłoroczne, to mamy następny sezon z niedoborami wody. W tym 
roku susza przyszła wcześniej, ze względu na nikłe zimowe zapasy wody 
w glebie, a opady wiosenne w niektórych regionach ledwo wystarczały na 
minimalne potrzeby upraw polowych. 

Najbardziej ucierpiały rośliny bobowate, którym brakowało wody na dy-
namiczne wschody oraz zboża jare – niedostatecznie rozkrzewione. Warto 
jednak mieć na uwadze, że oprócz opadów, na ograniczanie jej skutków po-
zwala także odpowiednia agrotechnika. 
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Zarządzanie 
Wywiad

Agencja Nieruchomo-
ści Rolnych ma od 1 maja 
br. koncentrować się na 
dzierżawie gruntów rol-
nych Skarbu Państwa. 
Równolegle rolnicy zgła-
szają sporo zastrzeżeń co 
do trybu rozstrzygania 
przetargów ofertowych. 
O gospodarce grunta-
mi rolnymi rozmawia-
my z prezesem ANR dr. 
Waldemarem Humięc-
kim.
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Dom i rodzina
Biznes i relaks

Pomysł na dodatkowe źródło 
dochodu w gospodarstwie często 
rodzi się z pasji. Tak było w przy-
padku państwa Bieńków, których 
skansen tradycyjnego polskiego 
rolnictwa w Ochabach Wielkich 
na Śląsku staje się turystyczną 
wizytówką całego kraju. 
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